สารบัญ
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป"งบประมาณ พ.ศ.2565
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
รายละเอียด
การจําแนกรายการค"าใชจ"ายเงินเดือน ประโยชน6ตตอบแทนอื่น และเงินค"าจาง

หนา
ก

ตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส"วนทองถิ่น พ.ศ.2542
บัญชีโครงการองค6การบริหารส"วนจังหวัดสตูล

ข

1 คําแถลงงบประมาณ

1

2 บันทึกหลักการและเหตุผล

5
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ก
การจําแนกรายการคาใชจาย เงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และเงินคาจาง
ตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
คาใชจายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ$ายจากรายไดไม$รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)
1. เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงินเดือน
(1) เงินเดือนขาราชการ
(2) เงินประจําตําแหน$งขาราชการ
(3) เงินเพิ่มอื่น ๆ
- ค$าตอบแทนรายเดือนขาราชการ
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวขาราชการ
- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)
2. เงินคาจาง
(1) เงินค$าจางประจํา
- ค$าจางลูกจางประจํา
- เงินเพิ่มเต็มขั้นลูกจางประจํา
(2) เงินค$าจางชั่วคราว
- เงินเดือนหรือเงินที่จ$ายเพิ่มใหแก$พนักงานจาง
3. ประโยชนตอบแทนอื่น
(1) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
(2) เงินค$าเช$าบาน
(3) เงินช$วยค$าทําศพ
(4) เงินค$าบําเหน็จลูกจางประจํา
(5) เงินช$วยเหลือค$าครองชีพผูรับบํานาญ
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
(8) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ (กบท.)
(9) เงินรางวัลประจําป> (โบนัส)
(10) ค$าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
รวมตั้งไวทั้งสิ้น

ตั้งไว
ตั้งไว

50,115,700 บาท
1,429,200 บาท

ตั้งไว
ตั้งไว
ตั้งไว

979,200 บาท
252,600 บาท
14,640 บาท

ตั้งไว
ตั้งไว

3,272,700 บาท
10,100 บาท

ตั้งไว

17,698,860 บาท

ตั้งไว
ตั้งไว
ตั้งไว
ตั้งไว
ตั้งไว
ตั้งไว
ตั้งไว
ตั้งไว
ตั้งไว
ตั้งไว

250,000
4,126,800
5,000
1,738,300
159,700
720,000
40,000
6,029,910
6,000,000
1,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

94,242,710 บาท

หมายเหตุ คิดเป5นรอยละ 33.54 ของรายจายที่ตั้งจายจากรายไดไมรวมเงินอุดหนุนทุกประเภท

ข
โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
แยกตามสวนราชการในสังกัดองค(การบริหารสวนจังหวัดสตูล
ชื่อโครงการ

งบประมาณ

แผนงาน

หนา

บริหารงานทั่วไป

117

สํานักปลัดฯ
1 โครงการพัฒนากลไกการกํากับติดตามและประเมินผลการปQองกัน
การทุจริต
2 โครงการฝ\กอบรมการปQองกันและระงับอัคคีภัย
3 โครงการส,งเสริมการปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4 โครงการระบบเฝQาระวังและแจOงอุบัติเหตุระยะไกลอัตโนมัติ
5 โครงการ Satun Geopark Fossil Festival
6 โครงการ Satun Halal Street
7 โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลดOานการท,องเที่ยว
8 โครงการจัดกิจกรรมส,งเสริมการท,องเที่ยวจังหวัดสตูล
9 โครงการจัดงานแข,งขันตกปลาบาราฟDชชิ่งคัพ
10 โครงการจัดงานเทศกาลส,งเสริมการท,องเที่ยวอําเภอละงู (ยอนหอย
หลอด)
11 โครงการจัดงานมรกตอันดามันมหัศจรรย>อาหารอร,อยของดีที่ละงู
(La-Ngu Food Festival)
12 โครงการจัดอบรมมัคคุเทศก>
13 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดOานการท,องเที่ยว
14 โครงการรักษ>เล ปPา เปDดฟQาอันดามันสตูล
15 โครงการวันเต,าโลก (World Turtle Day)
16 โครงการส,งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ>การท,องเที่ยวในระดับ
ภูมิภาค

20,000

50,000 การรักษาความสงบภายใน
100,000 การรักษาความสงบภายใน
4,855,500 การรักษาความสงบภายใน
300,000 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
400,000 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
100,000 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
160,000 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
80,000 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
120,000 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
160,000 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
200,000 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
300,000 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
1,000,000 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
80,000 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
400,000 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

140
141
141
190
191
192
192
193
193
194
194
195
195
196
197

ค
ชื่อโครงการ

งบประมาณ

17 โครงการส1งเสริมการท1องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล

200,000

18 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู#เกี่ยวข#องกับอุทยานธรณีโลกสตูล

100,000

19 ค1าปรับปรุงบํารุงรักษา ท1าเทียบเรือปากบารา

200,000

20 โครงการขับเคลื่อนอุทยานธรณีโลกสตูล

360,000

รวม
สํานักงานเลขานุการองค'การบริหารส,วนจังหวัด
1 โครงการ อบจ.พบประชาชน
2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน
3 โครงการสุดยอดผู#นําสู1ความสมานฉันท0
4 โครงการอบรมส1งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง
รวม
กองยุทธศาสตร'และงบประมาณ
1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาท#องถิ่นองค0การบริหารส1วนจังหวัดสตูล
2 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค0การบริหารส1วน
จังหวัดสตูล
3 โครงการฝ-กอบรมเกี่ยวกับกฎหมายข#อมูลข1าวสารของราชการ
"หลักสูตร ทําอย1างไรให#ได#มาซึ่งข#อมูลข1าวสารของราชการ"
4 โครงการพัฒนาความรู#และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงาน

หนา

การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

197
198
201
202

9,185,500
1,300,000
บริหารงานทั่วไป
500,000
บริหารงานทั่วไป
1,000,000 สร#างความเข#มแข็งของชุมชน
50,000 สร#างความเข#มแข็งของชุมชน

116
118
169
170

2,850,000
80,000
50,000

บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป

126
127

70,000

บริหารงานทั่วไป

139

1,020,000

บริหารงานทั่วไป

139

50,000

บริหารงานทั่วไป

132

ส1วนจังหวัดสตูล
2 โครงการอบรม/สัมมนาผู#ประกอบการที่ชําระภาษีและค1าธรรมเนียม
บํารุงองค0การบริหารส1วนจังหวัด

50,000

บริหารงานทั่วไป

132

รวม

100,000

รวม
กองคลัง
1 โครงการฝ-กอบรมเกี่ยวกับงานการเงินการคลังขององค0การบริหาร

1,220,000

ง
ชื่อโครงการ
กองชาง
1 คาซอมใหญเครื่องจักรกลและยานพาหนะ (Overhaul)
2 โครงการกอสรางทาเทียบเรือทุนลอยบริเวณพื้นที่องค,การสะพาน
ปลา หมูที่ 3 ตําบลตํามะลัง อําเมืองสตูล เพื่อจายเป2นคากอสรางทา
เทียบเรือทุนลอย ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 120 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนขององค,การบริหารสวนจังหวัดสตูลที่กําหนด

งบประมาณ

แผนงาน

หนา

400,000 อุตสาหกรรมและการโยธา
2,500,000 อุตสาหกรรมและการโยธา

207
208

3 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บานซอย 5 หมูที่ 4
ตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง - บานปลักหวา หมูที่ 4 ตําบล
ทาแพ อําเภอทาแพ เพื่อจายเป2นคากอสรางสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร ตามแบบแปลนของ
องค,การบริหารสวนจังหวัดสตูล ที่กําหนดและแบบมาตรฐานงาน
ทางสําหรับองค,กรปกครองสวนทองถิ่น

4,240,000 อุตสาหกรรมและการโยธา

208

4 โครงการปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0062 บานในเมือง หมูที่ 12 บานควนตานี หมูที่ 4 เพื่อจายเป2นคาปรับปรุงถนนผิวจราจรลาด
ยางแอสฟ@ลต,ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง
1.268 กิโลเมตร ตามแบบแปลนขององค,การบริหารสวนจังหวัด
สตูล ที่กําหนดและแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค,กรปกครอง
สวนทองถิ่น

5,000,000 อุตสาหกรรมและการโยธา

209

5 โครงการปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0076 บานผังตัวอยาง - หมูที่ 8
ตําบลอุใดเจริญ เพื่อจายเป2นคาปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง
แอสฟ@ลต,ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง
0.530 กิโลเมตร ตามแบบแปลนขององค,การบริหารสวนจังหวัดสตูล
ที่กําหนดและแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค,กรปกครองสวน
ทองถิ่น

2,200,000 อุตสาหกรรมและการโยธา

209

6 โครงการปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0078 หมูที่ 9 ตําบลควนสตอ หมูที่ 4 ตําบลยานซื่อ เพื่อจายเป2นคาปรับปรุงถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ไหลทางวัสดุ
ปรับเกลี่ย ขางละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0.705 กิโลเมตร ตามแบบ
แปลนขององค,การบริหารสวนจังหวัดสตูล ที่กําหนดและแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองค,กรปกครองสวนทองถิ่น

3,800,000 อุตสาหกรรมและการโยธา

210

จ
ชื่อโครงการ

งบประมาณ

แผนงาน

หนา

7 โครงการปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0061 บ&านห&วยไทร - บ&านผัง
41 เพื่อจ(ายเป2นค(าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟ6ลต7ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว&าง 6.00 เมตร ไหล(ทางข&างละ 1.00
เมตร ระยะทาง 2.025 กิโลเมตร ตามแบบแปลนขององค7การ
บริหารส(วนจังหวัดสตูลที่กําหนด และแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ
องค7กรปกครองส(วนท&องถิ่น (งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,530,000
บาท ได&รับการจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน 9,477,000 บาท
และองค7การบริหารส(วนจังหวัดสตูล สมทบ 10% จํานวน
1,053,000 บาท)

1,053,000 อุตสาหกรรมและการโยธา

210

8 โครงการปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0065 บ&านช(องไทร - บ&านท(าซิว
เพื่อจ(ายเป2นค(าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟ6ลต7ติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว&าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.630 กิโลเมตร ตาม
แบบแปลนขององค7การบริหารส(วนจังหวัดสตูลที่กําหนด และแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองค7กรปกครองส(วนท&องถิ่น

7,500,000 อุตสาหกรรมและการโยธา

211

9 โครงการปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0082 หัวสะพานละงู - บ&านผัง
17, บ&านผัง 18 เพื่อจ(ายเป2นค(าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง
แอสฟ6ลต7ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว&าง 6.00 เมตร ระยะทาง
1.700 กิโลเมตร ตามแบบแปลนขององค7การบริหารส(วนจังหวัดสตูล
ที่กําหนด และแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค7กรปกครองส(วน
ท&องถิ่น

6,800,000 อุตสาหกรรมและการโยธา

211

10 โครงการปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0031 บ&านเกาะใหญ( - บ&านบู
เก็ตยามู เพื่อจ(ายเป2นค(าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟ6ลต7
ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว&าง 6.00 เมตร ไหล(ทางข&างละ 1.00
เมตร ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร ตามแบบแปลนขององค7การ
บริหารส(วนจังหวัดสตูลที่กําหนด และแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ
องค7กรปกครองส(วนท&องถิ่น

10,400,000 อุตสาหกรรมและการโยธา

212

ฉ
ชื่อโครงการ

งบประมาณ

แผนงาน

หนา

11 โครงการปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0038 โรงเรียนบ(านปากละงู บ(านท"าชะมวง เพื่อจ"ายเปGนค"าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง
แอสฟHลตCติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว(าง 6.00 เมตร ระยะทาง
3.110 กิโลเมตร ตามแบบแปลนขององคCการบริหารส"วนจังหวัด
สตูลที่กําหนด และแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคCกรปกครอง
ส"วนท(องถิ่น (งบประมาณรวมทั้งสิ้น 12,129,000 บาท ได(รับการ
จัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน 10,916,100 บาท และ
องคCการบริหารส"วนจังหวัดสตูล สมทบ 10% จํานวน 1,212,900
บาท

1,212,900 อุตสาหกรรมและการโยธา

212

12 โครงการปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0058 บ(านปลักสาวสูง - บ(าน
ทุ"งพัก เพื่อจ"ายเปGนค"าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟHลตCติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว(าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.295
กิโลเมตร ตามแบบแปลนขององคCการบริหารส"วนจังหวัดสตูลที่
กําหนด และแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคCกรปกครองส"วน
ท(องถิ่น

4,500,000 อุตสาหกรรมและการโยธา

213

13 โครงการปรับปรุงจัดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนน
14 โครงการปรับปรุงซ"อมแซมระบบไฟฟ@าส"องสว"าง และไฟจราจร
15 ค"าปรับปรุง รักษา หรือซ"อมแซมที่ดินและสิ่งก"อสร(างที่อยู"ในความ
รับผิดชอบขององคCการบริหารส"วนจังหวัด
รวม

3,000,000 อุตสาหกรรมและการโยธา
500,000 อุตสาหกรรมและการโยธา
500,000 อุตสาหกรรมและการโยธา

213
214
214

กองการศึกษาฯ
1 โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด(านการศึกษา
2 โครงการจัดทําแผนการศึกษาของ อบจ.สตูล
3 โครงการนิเทศการศึกษา
4 โครงการส"งเสริมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6
5 โครงการสนับสนุนครูสอนภาษาต"างประเทศให(กับ โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6
6 โครงการค"าปรับปรุง/ซ"อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
7 โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
8 อาหารเสริม (นม)
9 โครงการส"งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนนําร"องเน(นหลักสูตร
เฉพาะด(าน (หลักสูตรกีฬา)

53,605,900
50,000
100,000
20,000
1,250,000
480,000

การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา

145
146
146
147
148

150,000
1,000,000
1,122,900
1,200,000

การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา

151
151
152
152

ช
ชื่อโครงการ
10 โครงการแข+งขันมหกรรมกีฬาและวิชาการนักเรียนศูนย5การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดนใต
11 โครงการส+งเสริมแข+งขันทักษะทางวิชาการใหกับศูนย5การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ประจําจังหวัดสตูล
12 โครงการส+งเสริมทักษะทางวิชาการใหแก+นักเรียนศูนย5การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิดจังหวัดสตูล
13 โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการและกีฬาเพื่อเป=ดโลกทัศน5ทาง
การศึกษาเยาวชนมุสลิม
14 โครงการส+งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชน (บานกาเนCะ)
15 โครงการจัดการแข+งขันกีฬาจาบังเกมส5
16 โครงการจัดการแข+งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน
17 โครงการจัดการแข+งขันตะกรอสตูลลีก
18 โครงการจัดการแข+งขันฟุตบอลสตูลลีก
19 โครงการจัดการแข+งขันวอลเลย5บอลสตูลลีก
20 โครงการจัดงานแข+งขันเซป?กตะกรอ (สตูลคัพเขานอยเกมส5)
21 โครงการจัดงานวันเด็กแห+งชาติ
22 โครงการพัฒนาบุคลากรดานการกีฬา
23 ค+าปรับปรุง ซ+อมแซม บํารุงรักษาสนามกีฬาองค5การบริหารส+วน
จังหวัดสตูล
24 โครงการส+งเสริมและสนับสนุนการกีฬาจังหวัดสตูล
25 โครงการแข+งขันว+าวประเพณี
26 โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อีดิ้ลฟ=ตรี)

งบประมาณ

แผนงาน

หนา

200,000

การศึกษา

153

510,000

การศึกษา

153

125,000

การศึกษา

154

600,000

การศึกษา

154

30,000 สรางความเขมแข็งของชุมชน
300,000 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
400,000 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
800,000 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
2,240,000 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
800,000 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
100,000 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
800,000 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
100,000 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
900,000 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
1,000,000 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
2,700,000 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
400,000 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

168
173
174
174
175
175
176
176
177
178
178
179
180

ซ
ชื่อโครงการ
27 โครงการศาสนิกสัมพันธD

งบประมาณ
70,000

28 โครงการส"งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน

1,800,000

29 โครงการส"งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมจังหวัด
สตูล (ศูนยDคลองช0าง)
30 โครงการส"งเสริมประเพณีชักพระ

240,000

31 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให0แก"ผู0นับถือศาสนาพุทธ

80,000

400,000

32 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให0แก"ผู0นับถือศาสนาอิสลาม

160,000

33 โครงการอบรมผู0สอนภาษามลายูรูปแบบรูมี

200,000

34 โครงการอบรมส"งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน
"รากแก0วแห"งป=ญญา"
35 โครงการจัดงานวันรําลึกเกียรติประวัติท"านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.)

400,000

36 โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร0อน

160,000

80,000

37 โครงการอบรมศีลจาริณี

80,000

38 โครงการส"งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา วันเข0าพรรษา

30,000

39 โครงการส"งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา วันมาฆบูชา

70,000

40 โครงการส"งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา

100,000

รวม
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6
1 โครงการสนับสนุนค"าใช0จ"ายในการบริหารสถานศึกษา
รวม

แผนงาน

หนา

การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

180

การศึกษา

148

181
182
182
183
183
184
184
185
185
186
186
187
187

21,247,900
8,635,000
8,635,000

ฌ
ชื่อโครงการ
กองพัสดุและทรัพย&สิน
1 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
รวม
กองสวัสดิการสังคม
1 โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลดานสวัสดิการสังคม
2 โครงการช8วยเหลือประชาชนขององคการบริหารส8วนจังหวัดสตูล
3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูล
5 โครงการส8งเสริมและพัฒนากลุ8มอาชีพผลิตภัณฑ OTOP
6 โครงการส8งเสริมการลงทุน
7 โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลดานการเกษตร
8 โครงการส8งเสริมอาชีพเกษตร
9 โครงการสตูลเกษตรแฟร
10 โครงการส8งเสริมการปลูกไมมีค8าเพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
รวม
กองสาธารณสุข
1 สมทบสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห8งชาติ "กองทุนฟ@Aนฟู
สมรรถภาพจังหวัดสตูล"
2 โครงการส8งเสริมสุขภาพและปCองกันโรคดานสาธารณสุข
3 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลชุมชน
4 โครงการการจัดการขยะอันตรายจังหวัดสตูล
5 โครงการปรับปรุงก8อสรางเสริมคันดินบ8อฝLงกลบขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจรเทศบาลตําบลกําแพง
6 โครงการพัฒนาเสริมสรางเครือข8ายผูนําดานสุขภาพ
7 โครงการรณรงคปCองกันและแกไขปLญหายาเสพติด
8 โครงการคลองสวยน้ําใส
9 โครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว
10 โครงการสนับสนุนการติดตั้งทุ8นจอดเรือจุดชมปะการังธรรมชาติ
11 โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพันธุกรรมพืช
รวม

งบประมาณ
50,000

แผนงาน

หนา

บริหารงานทั่วไป

133

50,000
50,000
สังคมสงเคราะห
100,000
สังคมสงเคราะห
1,000,000
สังคมสงเคราะห
300,000 สรางความเขมแข็งของชุมชน
100,000 สรางความเขมแข็งของชุมชน
120,000 สรางความเขมแข็งของชุมชน
100,000
การเกษตร
100,000
การเกษตร
200,000
การเกษตร
900,000
การเกษตร

161
164
164
167
169
171
215
216
216
217

2,970,000
1,550,000

งบกลาง

101

50,000
1,000,000
400,000
6,251,000

สาธารณสุข
สาธารณสุข
เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน

157
159
165
166

200,000 สรางความเขมแข็งของชุมชน
100,000 สรางความเขมแข็งของชุมชน
300,000
การเกษตร
30,000
การเกษตร
200,000
การเกษตร
100,000
การเกษตร
10,181,000

167
168
218
219
219
220

ญ
ชื่อโครงการ
กองการเจาหนาที่
1 โครงการฝกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร%างคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากร อบจ.สตูล
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

120,000
120,000
110,165,300

แผนงาน

หนา

บริหารงานทั่วไป
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ส่วนที่ 1
คา ถลงประ อบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ ศ
ของ
องค์ ารบริหารส่วนจังหวัดสตูล
อา ภอ มืองสตูล จังหวัดสตูล
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 290,700,905.60 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 648,371,708.82 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 74,561,725.25 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 11 โครงการ รวม
16,636,316.58 บาท
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 47 โครงการ รวม 40,505,186.56 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จานวน 294,809,975.14 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร

จานวน

5,505,946.40 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

จานวน

8,584,213.88 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

จานวน

5,012,048.21 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์

จานวน

131,380.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จานวน

118,404.21 บาท

หมวดรายได้จากทุน

จานวน

225,510.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จานวน

143,421,772.44 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน

131,810,700.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 18,654,106.29 บาท
2.3 รายจ่ายจริง จานวน 208,461,646.01 บาท ประกอบด้วย
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งบกลาง

จานวน

14,858,888.17 บาท

งบบุคลากร

จานวน

67,879,232.20 บาท

งบดาเนินงาน

จานวน

116,406,021.21 บาท

งบลงทุน

จานวน

1,370,215.00 บาท

งบเงินอุดหนุน

จานวน

7,547,239.43 บาท

งบรายจ่ายอื่น

จานวน

400,050.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 18,654,106.29 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน 3,942,000.00 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 5,096,000.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จานวน 0.00 บาท
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คาแถลงงบประมาณ
ประ อบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์ ารบริหารสวนจังหวัดสตูล
อา ภอ มืองสตูล จังหวัดสตูล
1. รายรับ
รายรับจริง
ปี 2563

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอา ร

5,505,946.40

5,870,000.00

5,870,000.00

หมวดคาธรรม นียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

8,584,213.88

10,091,300.00

39,121,000.00

หมวดรายได้จา ทรัพย์สิน

5,012,048.21

5,150,000.00

4,200,000.00

หมวดรายได้จา สาธารณูปโภค และ
ิจ ารพาณิชย์

131,380.00

120,000.00

300,000.00

หมวดรายได้ บ็ด ตล็ด

118,404.21

124,000.00

104,000.00

หมวดรายได้จา ทุน

225,510.00

15,000.00

5,000.00

19,577,502.70

21,370,300.00

49,600,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

143,421,772.44

164,200,000.00

151,400,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

143,421,772.44

164,200,000.00

151,400,000.00

หมวด งินอุดหนุนทั่วไป

131,810,700.00

138,429,700.00

80,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

131,810,700.00

138,429,700.00

80,000,000.00

294,809,975.14

324,000,000.00

281,000,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รวม
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า ถล บประมา
ประ อบ บประมา ราย ายประ าป บประมา พ ศ 2565
อ ์ ารบริหารสวน ั หวัดสตูล
อา ภอ มือ สตูล ั หวัดสตูล
2 ราย าย
ราย าย

ราย าย ริ
ป 2563

ประมา าร
ป 2564

ประมา าร
ป 2565

าย า บประมา
งบกลาง

14,858,888.17

19,772,380.00

27,915,120.00

งบบุคลากร

67,879,232.20

88,183,920.00

97,684,860.00

งบดา นินงาน

116,406,021.21

165,186,800.00

82,217,620.00

งบลงทุน

1,370,215.00

44,685,900.00

66,162,400.00

งบ งินอุดหนุน

7,547,239.43

5,260,000.00

7,020,000.00

งบรายจ่ายอื่น

400,050.00

911,000.00

0.00

208,461,646.01

324,000,000.00

281,000,000.00

รวม าย า บประมา

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริ าร ่วนจัง วัด ตล
อา ภอ มือง ตล จัง วัด ตล
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

74,632,760

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

5,344,480

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

37,854,880

แผนงาน าธารณ ุข

5,413,480

แผนงาน ังคม ง คราะ

5,545,000

แผนงาน ค ะและชุมชน

6,651,000

แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

1,930,000

แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ

33,405,700

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุต า กรรมและการโยธา

77,500,680

แผนงานการ กษตร

4,806,900

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

27,915,120
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

281,000,000

21,310,820

7,884,400

9,297,120

1,406,300

2,723,000

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

20,009,440

งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

28,840,120

งานบริหารทั่วไป

8,830,680

งาน

งิน ดือน (ฝ่ายการ มือง)

งบบุคลากร

งบ

27,915,120

งบกลาง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบกลาง

27,915,120

งาน

งบกลาง

งบ

แผนงานงบกลาง

24,000

253,400

810,000

496,600

1,584,000

5,782,980

0

5,782,980

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

27,915,120

27,915,120

รวม

30,000

570,000

630,000

1,254,700

2,484,700

11,350,740

0

11,350,740

งานบริหารงานคลัง

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
อา ภอ มืองสตูล จังหวัดสตูล

0

20,000

37,000

5,600

62,600

582,900

0

582,900

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

0

0

1,090,000

96,000

1,186,000

1,447,900

0

1,447,900

งานสารสนเทศ

2,777,000

2,249,700

11,864,120

9,737,300

26,628,120

39,173,960

8,830,680

48,004,640

รวม
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,855,500

4,855,500

150,000

ค่าใช้สอย

งบลงทุน

150,000

338,980

338,980

งาน งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งบดาเนินงาน

งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งบ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

150,000

150,000

338,980

338,980

4,855,500

4,855,500

รวม
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12,090,000

469,000

10,000

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

1,000,000

1,000,000

งินอุดหนุน

150,000

งบเงินอุดหนุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

150,000

351,400

ค่าตอบแทน

งบลงทุน

12,920,400

20,026,580

20,026,580

0

0

0

0

0

1,122,900

0

0

1,122,900

0

0

1,200,000

1,200,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว งานระดับก่อนวัยเรียน
งานระดับมัธยมศึกษา
กับการศึกษา
และประถมศึกษา

งบดาเนินงาน

งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งบ

แผนงานการศึกษา

0

0

600,000

600,000

0

0

0

0

835,000

0

835,000

งานศึกษาไม่กาหนด
ระดับ

2,800,000

2,800,000

150,000

150,000

10,000

1,591,900

12,925,000

351,400

14,878,300

20,026,580

20,026,580

รวม
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679,800

292,800

170,000

217,000

1,000,000

1,000,000

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

งบเงินอุดหนุน

งินอุดหนุน

3,733,680

3,733,680

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งบดาเนินงาน

งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งบ

แผนงานสาธารณสุข

1,000,000

1,000,000

217,000

170,000

292,800

679,800

3,733,680

3,733,680

รวม
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220,000

246,400

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,251,000

6,251,000

400,000

ค่าใช้สอย

งบลงทุน

400,000

งาน งานกาจัดขยะมลฝอย
และสิ่งปฏิกล

งบดาเนินงาน

งบ

10,000

332,100

ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค
แผนงานเคหะและชุมชน

808,500

3,636,500

3,636,500
0

0

400,000

400,000

6,251,000

6,251,000

รวม

0

0

1,100,000

0

1,100,000

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว งานสวัสดิการสังคม
กับสังคมสงเคราะห์ และสังคมสงเคราะห์

งบดาเนินงาน

งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งบ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

10,000

246,400

1,320,000

332,100

1,908,500

3,636,500

3,636,500

รวม
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120,000

120,000

งบเงินอุดหนุน

งินอุดหนุน

30,000

1,780,000

ค่าใช้สอย

ค่าสาธารณูปโภค

1,810,000

งาน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

งบดาเนินงาน

งบ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

120,000

120,000

30,000

1,780,000

1,810,000

รวม
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0
0

งบเงินอุดหนุน

งินอุดหนุน

0

0

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

ค่าวัสดุ

430,000

ค่าสาธารณูปโภค
0

134,400

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

564,400

4,398,500

4,398,500

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

งบดาเนินงาน

งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งบ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

0

0

1,000,000

1,000,000

900,000

900,000

100,000

5,540,000

0

0

5,640,000

งานกีฬาและ
นันทนาการ

840,000

840,000

0

0

0

6,130,000

0

0

6,130,000

0

0

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

360,000

360,000

200,000

200,000

520,000

8,184,100

1,231,000

243,000

10,178,100

3,194,700

3,194,700

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง
เที่ยว

2,200,000

2,200,000

1,100,000

1,100,000

620,000

19,854,100

1,661,000

377,400

22,512,500

7,593,200

7,593,200

รวม

-12-

2,770,000

365,000

30,600

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค
0
0

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

1,004,800

ค่าตอบแทน

งบลงทุน

4,170,400

13,064,380

13,064,380

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบดาเนินงาน

งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งบ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0

0

53,405,900

400,000

53,805,900

0

6,460,000

0

0

6,460,000

งานก่อสร้าง

53,405,900

400,000

53,805,900

30,600

6,825,000

2,770,000

1,004,800

10,630,400

13,064,380

13,064,380

รวม

-13-

0

900,000

900,000

ค่าตอบแทน

งบเงินอุดหนุน

งินอุดหนุน

1,900,000

ค่าใช้สอย

0

0

งานส่งเสริมการเกษตร

1,900,000

งาน

งบดาเนินงาน

งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งบ

แผนงานการเกษตร

0

0

90,000

630,000

720,000

1,286,900

1,286,900

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

900,000

900,000

90,000

2,530,000

2,620,000

1,286,900

1,286,900

รวม
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รวมหมวดภาษีอากร

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรม นียมบารุง อบจ. จากผู้ ข้าพักโรงแรม
ค่าธรรม นียมอื่น ๆ
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าปรับอื่น ๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่า ช่าหรือบริการ
ดอก บีย
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์

หมวดภาษีอากร
อากรรังนกอีแอ่น
ภาษีบารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ
ภาษีบารุง อบจ.จากการค้านามัน/ก๊าซ

2,026,520.36
3,834,430.00
63,000.00
2,660,263.52
0.00
8,584,213.88
2,451,877.46
2,560,170.75
0.00
5,012,048.21
131,380.00
131,380.00

3,452,674.00
3,468,300.15
0.00
6,920,974.15
162,237.80
162,237.80

65,204.47
1,892,873.64
3,547,868.29
5,505,946.40

ปี 2563

2,715,110.14
6,544,570.00
68,200.00
2,960,907.25
0.00
12,288,787.39

0.00
2,542,460.04
3,435,358.96
5,977,819.00

ปี 2562

รายรับจริง

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
อา ภอ มืองสตูล จังหวัดสตูล

0.00 %
0.00 %
0.00 %

120,000.00
120,000.00

2,600,000.00
2,500,000.00
50,000.00
5,150,000.00

150.00 %

34.62 %
-72.40 %
-80.00 %

2,200,000.00
-9.09 %
6,500,000.00
-6.15 %
70,000.00 -71.43 %
1,320,300.00 2,247.95 %
1,000.00
0.00 %
10,091,300.00

70,000.00
2,300,000.00
3,500,000.00
5,870,000.00

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

300,000.00
300,000.00

3,500,000.00
690,000.00
10,000.00
4,200,000.00

2,000,000.00
6,100,000.00
20,000.00
31,000,000.00
1,000.00
39,121,000.00

70,000.00
2,300,000.00
3,500,000.00
5,870,000.00

ปี 2565
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รวมหมวดรายได้จากทุน

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีรถยนต์
ภาษีมูลค่า พิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
ภาษีมูลค่า พิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5
ค่าภาคหลวงแร่
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งินอุดหนุนทั่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
งินที่มีผู้อุทิศให้
ค่าขาย อกสารการจัดซือจัดจ้าง
รายได้ บ็ด ตล็ดอื่น ๆ

58,877,471.25
70,169,510.10
14,374,791.09
0.00
143,421,772.44
131,810,700.00
131,810,700.00
294,809,975.14

103,750,673.00
103,750,673.00
285,350,708.69

225,510.00
225,510.00

4.21
0.00
118,400.00
118,404.21

ปี 2563

59,595,079.89
81,415,856.03
15,019,266.79
200,253.24
156,230,455.95

15,370.00
15,370.00

501.40
0.00
3,890.00
4,391.40

ปี 2562

รายรับจริง

138,429,700.00
138,429,700.00
324,000,000.00

60,000,000.00
84,000,000.00
20,000,000.00
200,000.00
164,200,000.00

15,000.00
15,000.00

3,000.00
1,000.00
120,000.00
124,000.00

ปี 2564

%
%
%
%

-42.21 %

1.67
-15.00
-10.00
400.00

-66.67 %

0.00 %
0.00 %
-16.67 %

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

80,000,000.00
80,000,000.00
281,000,000.00

61,000,000.00
71,400,000.00
18,000,000.00
1,000,000.00
151,400,000.00

5,000.00
5,000.00

3,000.00
1,000.00
100,000.00
104,000.00

ปี 2565

-18-
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
อา ภอ มืองสตูล จังหวัดสตูล
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

281,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
อากรรังนกอีแอ่น

รวม

5,870,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

2,300,000 บาท

จานวน

3,500,000 บาท

รวม

39,121,000 บาท

จานวน

2,000,000 บาท

จานวน

6,100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

31,000,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

ประมาณการ ท่ากับปงบประมาณ 2563
ภาษีบารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ
ประมาณการ ท่ากับปงบประมาณ 2563 ใกล้ คียงกับรับจริงปงบ
ประมาณ 2563
ภาษีบารุง อบจ.จากการค้านามัน/ก๊าซ
ประมาณการ ท่ากับปงบประมาณ 2563 ใกล้ คียงกับรับจริงปงบ
ประมาณ 2563
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรม นียมบารุง อบจ. จากผู้ ข้าพักโรงแรม
ประมาณการตากว่าปงบประมาณ 2563
ค่าธรรม นียมอืน ๆ
ประมาณการตากว่าปงบประมาณ 2563 ใกล้ คียงกับรับจริงปงบ
ประมาณ 2563
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน
ประมาณการตากว่าปงบประมาณ 2563
ค่าปรับการผิดสัญญา
ประมาณการสูงกว่าปงบประมาณ 2563
ค่าปรับอืน ๆ
ประมาณการ ท่ากับปงบประมาณ 2563
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่า ช่าหรือบริการ

รวม

4,200,000 บาท

จานวน

3,500,000 บาท

จานวน

690,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รวม

104,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปงบประมาณ 2563 ใกล้ คียงกับรับจริงปงบ
ประมาณ 2563
ดอก บีย
ประมาณการตากว่าปงบประมาณ 2563
รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ
ประมาณการตากว่าปงบประมาณ 2563
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอืน ๆ
ประมาณการสูงกว่าปงบประมาณ 2563 ใกล้ คียงกับรับจริงปงบ
ประมาณ 2563
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
งินทีมีผู้อุทิศให้
ประมาณการ ท่ากับปงบประมาณ 2563
ค่าขาย อกสารการจัดซือจัดจ้าง
ประมาณการ ท่ากับปงบประมาณ 2563
รายได้ บ็ด ตล็ดอืน ๆ
ประมาณการตากว่าปงบประมาณ 2563
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ประมาณการตากว่าปงบประมาณ 2563
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีรถยนต์

รวม

151,400,000 บาท

จานวน

61,000,000 บาท

จานวน

71,400,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปงบประมาณ 2563 ใกล้ คียงกับรับจริงปงบ
ประมาณ 2563
ภาษีมูลค่า พิมตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
ประมาณการตากว่าปงบประมาณ 2563 ใกล้ คียงกับรับจริงปงบ
ประมาณ 2563

-21-

ภาษีมูลค่า พิมตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5

จานวน

18,000,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

ประมาณการตากว่าปงบประมาณ 2563 ใกล้ คียงกับรับจริงปงบ
ประมาณ 2563
ค่าภาคหลวงแร่
ประมาณการสูงกว่าปงบประมาณ 2563
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งินอุดหนุนทัวไป
ประมาณการตากว่าปงบประมาณ 2563 ตังตามหนังสือ ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที 30 มิถุนายน 2564 รือง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รวม

80,000,000 บาท

จานวน

80,000,000 บาท

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ช.ค.บ.)

เงินบาเ น็จลูกจ้างประจา

เงินกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ (กบข
.)

เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพลูกจ้าง
ประจา (กสจ.)

165,900.00

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสารองจ่าย

0.00

32,136.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการ
อื่น ๆ

735,050.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,184,612.89

0.00

31,222.00

683,588.00

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,173,480.00

10,000.00

36,500.00

758,900.00

ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริ ารส่วนจัง วัดสตูล
อาเภอเมืองสตูล จัง วัดสตูล

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

101.6 %

-100 %

9.59 %

0.09 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

40,000

759,600

7,920

49,000

1,738,300

159,700

6,029,910

14,461,490

ปี 2565
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0.00

3,272,285.00

167,124.00
178,980.00

ค่าเช่าอาคารราชพัสดุที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง
กับท่าเทียบเรือ

ค่าตอบแทนการบริ ารจัดการท่าเทียบเรือ
บริเวณที่เป็นท่าเทียบเรือในอัตราร้อยละ 50
ของรายได้ก่อน ักค่าใช้จ่ายใ ้สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่สตูล

ค่าตอบแทนการบริ ารจัดการท่าเทียบเรือ
ปากบาราอาคารที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับ
ท่าเทียบเรือ

ค่าบารุงสมาคม อบจ.แ ่งประเทศไทย

0.00
2,770,000.00

เงินสมทบสานักงาน ลักประกันสุขภาพแ ่ง
ชาติ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อ
สุขภาพระดับจัง วัด

28,220.00

เงินสมทบสานักงาน ลักประกันสุขภาพแ ่ง
ชาติ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจัง วัดสตูล

เงินสงเคราะ ์ผู้ป่วยที่ยากไร้

0.00

0.00

ค่าชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่า
เทียบเรือปากบารา

ค่าบารุงสมาคมองค์การบริ ารส่วนจัง วัด
แ ่งประเทศไทย

0.00

ค่าการบริ ารจัดการท่าเทียบเรือปากบารา
ใ ้กรมธนารักษ์ในอัตราร้อยละ 50 ของราย
ได้ก่อน ักค่าใช้จ่ายเพื่อใ ้สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่สตูล

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

1,278,280.00

0.00

65,700.00

0.00

190,600.00

167,124.00

1,917,215.00

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

1,550,000.00

0.00

100,000.00

0.00

181,600.00

167,200.00

2,500,000.00

ปี 2564

-100 %

100 %

0 %

100 %

-100 %

-100 %

-100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

1,550,000

100,000

163,000

0

0

0

172,200

174,000

2,500,000

ปี 2565

-23-

7,504.20

เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพสา รับลูกจ้าง
ประจาของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)

10,320,884.08
10,320,884.08

รวมงบกลาง

รวมแผนงานงบกลาง

210,000.00
210,000.00

ค่าตอบแทนประจาตาแ น่งนายก/รองนายก

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

1,032,840.00

10,320,884.08

รวมงบกลาง

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

10,320,884.08

รวมงบกลาง

เงินช่วยค่าทาศพข้าราชการ/พนักงาน

0.00

71,376.00

เงินกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ (กบข.)

เงินช่วยพิเศษ

909,794.88

0.00

159,684.00

1,789,800.00

เงินบาเ น็จลูกจ้างประจา

เงินบาเ น็จบานาญพนักงานครู

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

ปี 2562

รายจ่ายจริง

269,482.76

269,482.76

1,275,053.79

14,858,888.17

14,858,888.17

14,858,888.17

14,858,888.17

0.00

7,790.40

43,281.00

1,223,990.88

0.00

159,684.00

1,905,800.00

ปี 2563

300,000.00

300,000.00

1,399,320.00

20,745,480.00

20,745,480.00

20,745,480.00

20,745,480.00

0.00

8,100.00

49,200.00

1,224,000.00

1,249,700.00

159,700.00

5,567,100.00

ปี 2564

0 %

0 %

0 %

100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

10,000

0

0

0

0

0

0

300,000

300,000

1,399,320

27,915,120

27,915,120

27,915,120

27,915,120

ปี 2565

-24-

3,782,661.43
6,115,292.00

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

484,477.42
514,200.00

เงินประจาตาแ น่ง

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

1,800.00
11,750.00
379,320.00

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

25,905,772.89

รวมงบบุคลากร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

19,790,480.89

70,080.00

6,024,867.10

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

377,257.42

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา

12,319,598.95

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

879,790.57

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริ าร
ส่วนจัง วัด

ปี 2562

รายจ่ายจริง

370,830.00

10,937.50

25,900.00

26,784,293.37

20,538,434.06

74,175.48

5,787,837.70

0.00

541,320.00

410,138.71

289,298.71

13,435,663.46

6,245,859.31

3,532,320.00

899,520.00

ปี 2563

370,190.00

20,000.00

8,045,000.00

32,487,470.00

23,723,510.00

78,300.00

6,592,730.00

10,100.00

563,200.00

667,010.00

535,420.00

15,276,750.00

8,763,960.00

5,865,120.00

899,520.00

ปี 2564

-22.74 %

0 %

-24 %

16.35 %

-35.58 %

0 %

2.75 %

2.55 %

8.41 %

-9.55 %

0 %

7.42 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

966,240

286,000

20,000

6,114,000

28,840,120

20,009,440

91,100

4,247,000

10,100

578,700

684,000

580,440

13,818,100

8,830,680

5,865,120

ปี 2565

-25-

0.00

ค่าจ้างเ มาบริการบารุงรักษาลิฟต์

0.00

ค่าจ้างเ มาบริการกาจัด นู
38,841.00

0.00

ค่าจ้างเ มาบริการกาจัดปลวก

ค่าจ้างเ มาบริการบารุงรักษาลิฟต์

0.00

ค่าจ้างเ มาบริการกาจัดปลวก

0.00

ค่าจ้างเ มาทาความสะอาดอาคารสานักงาน
0.00

506,000.00

ค่าจ้างเ มาทาความสะอาดอาคารสานักงาน

ค่าจ้างเ มาบริการ

0.00

ค่าจ้างดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้
รับบริการ

398,279.00

0.00

ค่าจ้างดาเนินการประเมินการปฏิบัติราชการ
ของ อบจ.สตูล (BSC)

ค่าจ้างเ มาบริการ

1,092,338.00

ค่าจัดทาเอกสาร รือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ภารกิจ น้าที่และผลงานของ อบจ.สตูล

ค่ากาจัดขยะ รือสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
0.00

1,449,803.32

รวมค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

0.00

814,951.32

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรผู้บริ ารท้องถิ่น

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

ค่าเช่าบ้าน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

38,841.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,440.00

0.00

506,000.00

0.00

0.00

1,224,000.00

0.00

1,437,807.50

0.00

879,500.00

ปี 2563

0.00

40,000.00

0.00

0.00

47,000.00

0.00

5,000.00

0.00

552,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,926,810.00

0.00

1,241,620.00

ปี 2564

100 %

-100 %

100 %

100 %

-100 %

100 %

-100 %

100 %

-100 %

100 %

100 %

0 %

100 %

100 %

-2.19 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

50,000

0

38,600

109,520

0

5,000

0

828,000

0

40,000

150,000

0

3,000

7,884,400

250,000

1,214,400

ปี 2565

-26-

159,500.00
0.00

ค่าเช่าทรัพย์สิน

ค่าเช่าทรัพย์สิน

0.00
0.00

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งานของ
องค์การบริ ารส่วนจัง วัด

ค่าซักฟอก

13,818.00

ค่าเย็บ นังสือ รือเข้าปก นังสือ
0.00

0.00

ค่าเย็บ นังสือ รือเข้าปก นังสือ

ค่ารับวารสาร

0.00

ค่าพัฒนาเว็บไซต์ อบจ.สตูล

600.00

0.00

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่เป็น
กิจการในอานาจ น้าที่ของ อบจ.

ค่ารับวารสาร

0.00

207,802.56

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที่เป็น
กิจการในอานาจ น้าที่ของ อบจ.

ค่าทาประกันภัยรถยนต์ราชการ

1,605.00

0.00

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งานของ
องค์การบริ ารส่วนจัง วัด

ค่าติดตั้งโทรศัพท์

0.00

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี

368,855.00

30,000.00

ค่าจ้างเ มาปรับปรุงเว็บไซต์ อบจ.สตูล

ค่าเช่าทรัพย์สินตามสัญญาผูกพัน

0.00

ค่าจ้างเ มาบริการรักษาความปลอดภัย

ปี 2562

รายจ่ายจริง
0.00

0.00

7,230.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215,924.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

543,950.00

5,000.00

ปี 2563
0.00

0.00

0.00

15,000.00

30,000.00

0.00

100,000.00

0.00

5,000.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

1,400,000.00

0.00

0.00

0.00

594,000.00

ปี 2564

100 %

-100 %

-100 %

100 %

-50 %

100 %

-100 %

0 %

0 %

100 %

100 %

-100 %

100 %

0 %

100 %

-100 %

0 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

15,000

0

0

30,000

50,000

5,000

0

250,000

0

3,000

1,000,000

0

5,000

0

594,000

0

0

2,352,000

ปี 2565

-27-

78,570.90
86,706.00
0.00
9,450.00

โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
อบจ.สตูล

โครงการพัฒนากลไกการกากับติดตามและ
ประเมินผลการป้องกันการทุจริต

0.00

โครงการ อบจ.พบประชาชน

โครงการตลาดบกวิถี 4 ภาค ในงานอุ่นไอรัก
คลายความ นาว สายน้าแ ่งรัตนโกสินทร์
ครั้งที่ 2

1,203,697.46

โครงการ อบจ.พบประชาชน

1,000.00

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา
0.00

0.00

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (กรณีแทนตาแ น่ง
ที่ว่าง)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0.00

1,101,128.80

0.00

158,335.00

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ค่าชดใช้ค่าเสีย าย รือค่าสินไ มทดแทน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ปี 2562

รายจ่ายจริง

4,710.00

0.00

85,140.00

0.00

0.00

733,795.48

0.00

0.00

0.00

0.00

988,579.25

0.00

169,160.00

ปี 2563

20,000.00

120,000.00

0.00

0.00

1,300,000.00

0.00

0.00

3,000.00

3,585,400.00

14,414,600.00

1,284,640.00

5,000.00

394,470.00

ปี 2564

0 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

100 %

100 %

33.33 %

-100 %

-100 %

-44.73 %

0 %

19.15 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

390,000

4,000

0

0

710,000

5,000

470,000

20,000

120,000

0

0

0

1,300,000

ปี 2565

-28-

29,670.00
381,159.91

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

40,810.00

0.00

33,530.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุการเกษตร

262,404.00

8,116,088.90

วัสดุสานักงาน

ค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

130,130.00

34,562.00

โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของ
แผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิม
พระเกียรติฯ

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

401,144.00

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่ม
ทักษะในการปฏิบัติงาน

0.00

โครงการพัฒนาแนวคิดการทางานของ
บุคลากร อบจ.สตูล
295,726.18

0.00

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาแนวคิดในการทางานของนัก
บริ ารและบุคลากร

1,798,000.00

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

26,400.00

0.00

350,625.12

35,928.00

1,990.00

273,990.00

5,133,377.66

386,097.00

0.00

0.00

0.00

223,510.00

ปี 2563
0.00

27,000.00

10,000.00

907,600.00

52,000.00

52,000.00

285,660.00

26,587,110.00

322,000.00

0.00

600,000.00

0.00

0.00

1,500,000.00

ปี 2564

-48.15 %

200 %

-23.39 %

-61.54 %

0 %

19.02 %

-22.36 %

0 %

-16.67 %

0 %

0 %

-100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

250,000

0

500,000

0

0

0

0

14,000

30,000

695,300

20,000

52,000

340,000

9,297,120

ปี 2565

-29-

112,606.80

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

31,900.00

12,805,168.68

รวมงบดาเนินงาน

ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือ
ข่าย แบบมุมคงที่ สา รับติดตั้งภายนอก
อาคารเพื่อใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่ว
ไป พร้อมติดตั้งประจาบ่อน้าพุ่ร้อนทุ่งนุ้ย

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

2,201,222.55

รวมค่าสาธารณูปโภค

0.00

99,900.00

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

38,612.58

ค่าบริการโทรศัพท์

1,796,314.89

1,038,053.91

153,788.28

รวมค่าวัสดุ

290,480.00

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

9,802,044.24

2,263,326.96

0.00

107,567.10

77,858.40

40,495.32

193,887.13

1,843,519.01

967,532.12

278,599.00

ปี 2563

0.00

40,652,490.00

2,474,410.00

0.00

123,000.00

130,000.00

61,410.00

250,000.00

1,910,000.00

1,664,160.00

329,900.00

ปี 2564

0 %

100 %

0 %

0 %

-2.3 %

20 %

9.95 %

-22.7 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
255,000

0

21,310,820

2,723,000

10,000

123,000

130,000

60,000

300,000

2,100,000

1,406,300

ปี 2565

-30-

0.00
0.00

ค่าจัดซื้อชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อม
อุปกรณ์ (ประจาบ่อน้าพุร้อนทุ่งนุ้ย)

ค่าจัดซื้อชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อม
อุปกรณ์ (ประจาสานักงาน อบจ.สตูล)

84,750.00
10,400.00

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา

0.00

19,100.00

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
สา รับงานสานักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณ ภูมิระบบอินฟราเรด

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

60,900.00

12,000.00

ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลาก
จูง พร้อมไมค์ลอย

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง
พร้อมติดตั้ง

137,400.00

ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือ
ข่าย แบบมุมคงที่ สา รับติดตั้งภายใน
อาคารเพื่อใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่ว
ไป พร้อมติดตั้งประจาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
การท่องเที่ยว

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000,500.00

0.00

0.00

27,200.00

93,000.00

ปี 2564

0 %

0 %

-100 %

0 %

0 %

-100 %

-100 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-31-

4,017,969.67

39,257,291.57

รวมงานบริหารทั่วไป

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

40,000.00

รวมงบรายจ่ายอื่น

0.00

โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ
40,000.00

0.00

โครงการประเมินผลการปฎิบัติราชกา
รขององค์การบริ ารส่วนจัง วัดสตูล (BSC)

รวมรายจ่ายอื่น

40,000.00

506,350.00

รวมงบลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจ้างองค์กร รือ
สถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดาเนินการ
สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

งบรายจ่ายอื่น

506,350.00

137,400.00

ค่าจัดซื้อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(Access Point) แบบที่ 2

รวมค่าครุภัณฑ์

12,500.00

ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

0.00

4,374,903.00

36,716,337.61

130,000.00

130,000.00

0.00

0.00

130,000.00

ปี 2563

0.00

0.00

6,040,860.00

74,450,660.00

190,000.00

190,000.00

40,000.00

150,000.00

0.00

1,120,700.00

1,120,700.00

ปี 2564

-12.04 %

-100 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,313,800

50,150,940

ปี 2565

-32-

0.00
0.00

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.สตูล

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

165,765.00

9,195.00

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

94,130.00

0.00

ค่าเย็บ นังสือ รือเข้าปก นังสือ

ค่าจ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริ ารส่วนจัง วัดสตูล

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

316,580.00

234,000.00

ค่าเช่าบ้าน

รวมค่าตอบแทน

82,580.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

4,930,989.67

รวมงบบุคลากร

704,880.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
4,930,989.67

125,250.00

เงินประจาตาแ น่ง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

82,890.00

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

349,655.00

11,485.00

59,885.00

0.00

338,960.00

274,000.00

64,960.00

5,310,903.00

5,310,903.00

732,480.00

125,700.00

77,820.00

ปี 2563

100,000.00

0.00

306,500.00

40,000.00

98,500.00

0.00

457,800.00

365,000.00

92,800.00

7,093,050.00

7,093,050.00

833,730.00

139,200.00

79,260.00

ปี 2564

-20 %

100 %

-28.22 %

0 %

1.52 %

100 %

6.85 %

14.87 %

-68.14 %

-12.93 %

3.94 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

265,600

121,200

82,380

80,000

80,000

220,000

40,000

100,000

200,000

496,600

390,000

106,600

5,782,980

5,782,980

ปี 2565

-33-

0.00
0.00

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อบจ.สตูล

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.จัง วัดสตูล

รวมค่าวัสดุ

0.00

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
168,711.20

83,260.00

20,772.20

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

วัสดุคอมพิวเตอร์

4,995.00

0.00

59,684.00

349,030.00

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุสานักงาน

ค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

7,340.00

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
อบจ.สตูล

30,340.00

42,260.00

โครงการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริ าร
ส่วนจัง วัดสตูล

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

0.00

โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
บริ ารส่วนจัง วัดสตูล

ปี 2562

รายจ่ายจริง

236,506.28

139,870.00

0.00

21,134.28

4,995.00

4,510.00

65,997.00

513,417.00

32,800.00

0.00

0.00

28,875.00

0.00

30,717.00

ปี 2563

0.00

0.00

264,200.00

140,000.00

2,000.00

50,200.00

7,000.00

5,000.00

60,000.00

1,263,000.00

68,000.00

600,000.00

47,150.00

2,850.00

ปี 2564

0 %

0 %

-21.51 %

0 %

0 %

0 %

-41.18 %

-100 %

6.04 %

-100 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

40,000

0

50,000

0

0

0

253,400

140,000

2,000

39,400

7,000

5,000

60,000

810,000

ปี 2565

-34-

8,306.30
842,627.50

รวมงบดาเนินงาน

8,306.30

รวมค่าสาธารณูปโภค

19,450.00
19,450.00

รวมค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กร รือสถาบันการ
ศึกษาดาเนินการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนา อบจ.สตูล

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

60,000.00

2,500.00

ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

งบรายจ่ายอื่น

16,950.00

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
สา รับงานสานักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าสาธารณูปโภค

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,096,962.85

8,079.57

8,079.57

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,995,000.00

10,000.00

10,000.00

ปี 2564

0 %

0 %

0 %

140 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

24,000

24,000

0

0

0

0

0

1,584,000

ปี 2565

-35-

60,000.00
5,853,067.17

รวมงบรายจ่ายอื่น

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

209,400.00

เงินประจาตาแ น่ง

194,950.00

8,089,344.52

รวมงบบุคลากร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

8,089,344.52

72,000.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

1,290,764.52

177,420.00

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

6,339,760.00

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานบริหารงานคลัง

60,000.00

0.00

รวมรายจ่ายอื่น

โครงการจ้างติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาท้องถิ่น อบจ.สตูล

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

184,050.00

8,459,039.84

8,459,039.84

72,000.00

1,183,950.00

210,900.00

169,012.74

6,823,177.10

6,407,865.85

ปี 2563

200,000.00

10,004,820.00

10,004,820.00

72,000.00

1,569,700.00

224,400.00

283,020.00

7,855,700.00

9,288,050.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

ปี 2564

0 %

-4.08 %

-9.07 %

0 %

-25.42 %

19.9 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

200,000

11,350,740

11,350,740

69,060

1,427,400

224,400

211,080

9,418,800

7,366,980

ปี 2565

-36-

0.00

โครงการอบรม/สัมมนาผู้ประกอบการที่
ชาระภาษีและค่าธรรมเนียมบารุงอบจ.

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

44,870.00

50,000.00

0.00

โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานการเงินการ
คลังของ อบจ.สตูล

โครงการอบรมใ ้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง

49,060.00

0.00

345,343.22

0.00

2,400.00

โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานการเิงินการ
คลังขององค์การบริ ารส่วนจัง วัดสตูล

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่าธรรมเนียมการรับ นังสืออนุญาตสิ่งล่วง
ล้าลาน้า รือ ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ในการรังวัดที่ดิน และการ
ดาเนินการอื่นๆ ของ อบจ.สตูล

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

787,950.00

395,300.00

ค่าเช่าบ้าน

รวมค่าตอบแทน

197,700.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ปี 2562

รายจ่ายจริง

37,860.00

50,000.00

0.00

24,060.00

0.00

0.00

352,019.00

0.00

0.00

832,242.26

425,132.26

223,060.00

ปี 2563

85,000.00

50,000.00

100,000.00

50,000.00

0.00

0.00

620,000.00

10,000.00

0.00

988,400.00

567,600.00

220,800.00

ปี 2564

-5.88 %

0 %

-50 %

0 %

0 %

100 %

-66.13 %

-100 %

0 %

44.82 %

5.39 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

822,000

232,700

80,000

50,000

50,000

50,000

0

190,000

210,000

0

0

1,254,700

ปี 2565

-37-

0.00

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

รวมค่าวัสดุ

76,771.80

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

17,934.13
1,847,842.35

รวมงบดาเนินงาน

17,934.13

รวมค่าสาธารณูปโภค

84,750.00
10,400.00
12,500.00

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
สา รับงานสานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา

ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าสาธารณูปโภค

550,285.00

211,200.00

33,190.00

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุคอมพิวเตอร์

3,057.00

226,066.20

491,673.22

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุสานักงาน

ค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

1,940,113.99

18,488.45

18,488.45

625,444.28

176,265.00

0.00

56,393.28

54,973.00

12,495.00

325,318.00

463,939.00

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

2,580,000.00

30,000.00

30,000.00

646,600.00

220,000.00

2,000.00

104,600.00

55,000.00

15,000.00

250,000.00

915,000.00

ปี 2564

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

-20.65 %

-81.82 %

-66.67 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

2,484,700

30,000

30,000

570,000

220,000

2,000

83,000

10,000

5,000

250,000

630,000

ปี 2565

-38-

10,090,636.87

รวมงานบริหารงานคลัง

0.00
0.00

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0.00

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

รวมค่าตอบแทน

0.00

0.00

รวมงบบุคลากร

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

0.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร
0.00

153,450.00

รวมงบลงทุน

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

153,450.00

45,800.00

รวมค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(Access Point) แบบที่ 2

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,399,153.83

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,584,820.00

ปี 2564

100 %

100 %

100 %

100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

8,000

27,000

5,600

5,600

582,900

582,900

582,900

13,835,440

ปี 2565

-39-

0.00
0.00

รวมงบดาเนินงาน

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

รวมค่าตอบแทน

0.00

0.00

0.00

รวมงบบุคลากร

0.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
0.00

0.00

เงินประจาตาแ น่ง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานสารสนเทศ

0.00

รวมค่าวัสดุ

0.00

วัสดุคอมพิวเตอร์

0.00
0.00

รวมค่าใช้สอย

0.00

วัสดุสานักงาน

ค่าวัสดุ

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

62,600

20,000

10,000

10,000

37,000

2,000

96,000

96,000

1,447,900

1,447,900

535,400

18,000

894,500

645,500

ปี 2565

-40-

0.00
0.00
0.00
55,200,995.61

รวมงบดาเนินงาน

รวมงานสารสนเทศ

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

0.00

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมค่าใช้สอย

0.00

โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎ มายข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ลักสูตร ทาอย่างไรใ ้
ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารของราชการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53,523,357.29

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

96,323,530.00

ปี 2564

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

70,000

74,632,760

2,633,900

1,186,000

1,090,000

1,020,000

ปี 2565

-41-

0.00
0.00

รวมงบบุคลากร

0.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

1,293,600.00

รวมงานเทศกิจ

0.00

1,293,600.00

รวมงบดาเนินงาน

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1,293,600.00

0.00

1,293,600.00

รวมค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีที่เป็นกิจการใน
อานาจ น้าที่ของ อบจ.

ค่าจ้างเ มาบริการรักษาความปลอดภัย

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานเทศกิจ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,329,650.00

1,329,650.00

1,329,650.00

37,150.00

1,292,500.00

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,416,200.00

1,416,200.00

1,416,200.00

5,000.00

1,411,200.00

ปี 2564

100 %

100 %

100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

170,700

12,780

155,500

0

0

0

0

0

338,980

338,980

ปี 2565

-42-

0.00
0.00
95,952.00
95,952.00

โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) ในอาคาร
สานักงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รวมค่าใช้สอย

รวมงบดาเนินงาน

95,952.00

โครงการส่งเสริมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการส่งเสริมการใ ้ความรู้ด้านภัยพิบัติ
จัง วัดสตูล

0.00

โครงการส่งเสริมการป้องกันและ บรรเทา
สาธารณภัย

0.00

0.00

โครงการส่งเสริมการป้องกันและ บรรเทา
สาธารณภัย

โครงการส่งเสริมการใ ้ความรู้ด้านภัยพิบัติ
จัง วัดสตูล

0.00

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

236,607.10

236,607.10

0.00

49,738.60

0.00

186,868.50

ปี 2563

0.00

250,000.00

250,000.00

50,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

ปี 2564

-100 %

0 %

-100 %

0 %

100 %

-100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

100,000

0

50,000

150,000

150,000

ปี 2565

-43-

0.00
95,952.00
1,389,552.00

รวมงบลงทุน

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

103,200.00
841,380.00
250,140.00

เงินประจาตาแ น่ง

เงินวิทยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

4,784,886.77

0.00

143,040.00

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา

11,886,634.19

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

แผนงานการศึกษา

0.00

0.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการระบบเฝ้าระวังและแจ้งอุบัติเ ตุ
ระยะไกลอัตโนมัติ

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

5,008,837.06

7,980.00

252,120.00

840,700.00

98,700.00

150,720.00

12,119,646.04

1,566,257.10

236,607.10

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

5,470,600.00

15,000.00

252,200.00

1,437,600.00

103,200.00

1,143,120.00

15,205,300.00

1,666,200.00

250,000.00

ปี 2564

-23.64 %

-33.33 %

1.98 %

22.57 %

-17.44 %

24.2 %

-19.23 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

4,177,460

10,000

257,200

1,762,000

85,200

1,419,720

12,281,400

5,344,480

5,344,480

4,855,500

4,855,500

4,855,500

ปี 2565

-44-

0.00
0.00
0.00

ค่าจ้างเ มาบริการของพนักงานจ้าง

ค่าจ้างเ มาบริการงานบริการสาธารณะที่อยู่
ในความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ

250,500.00

ค่าจ้างเ มาบริการ

ค่าจ้างเ มาบริการกาจัดปลวก มดและแมลง
สาบ

15,000.00

ค่าจัดทาเอกสาร รือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

231,500.00

ค่าเช่าบ้าน
417,650.00

137,600.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวมค่าตอบแทน

48,550.00

18,128,357.73

รวมงบบุคลากร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

18,128,357.73

119,076.77

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

ปี 2562

รายจ่ายจริง

8,400.00

0.00

0.00

198,900.00

19,200.00

412,600.00

205,400.00

194,000.00

13,200.00

18,591,990.84

18,591,990.84

113,287.74

ปี 2563

0.00

694,800.00

30,500.00

300,000.00

0.00

438,000.00

287,000.00

116,000.00

35,000.00

23,733,820.00

23,733,820.00

106,800.00

ปี 2564

0 %

-100 %

-100 %

20 %

0 %

-20.56 %

6.38 %

-100 %

-68.54 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
33,600

0

0

0

360,000

0

351,400

228,000

123,400

0

20,026,580

20,026,580

ปี 2565

-45-

8,000.00

ค่ารับวารสาร

175.00
0.00

โครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา อบจ
.สตูล

โครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของ อบ
จ.สตูล

0.00
740,000.00

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียน การสอน
โรงเรียนนิคม พัฒนาผัง 6

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

280.00

0.00

โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการ
ศึกษา

โครงการนิเทศการศึกษา

2,650.00

0.00

852,349.26

โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการ
ศึกษา

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

0.00

74,400.00

ค่าจ้างเ มาบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองการศึกษาฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

0.00

ค่าจ้างเ มาบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

740,000.00

0.00

2,635.00

0.00

2,100.00

0.00

0.00

0.00

861,919.25

0.00

8,000.00

581,400.00

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,560,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

400,000.00

ปี 2564

0 %

-19.87 %

0 %

400 %

0 %

-50 %

0 %

100 %

-35 %

100 %

0 %

0 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

20,000

100,000

0

50,000

0

90,000

260,000

40,000

0

0

705,000

0

1,250,000

ปี 2565

-46-

78,000.00
50,000.00
219,502.74

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

วัสดุการเกษตร

45,000.00

0.00

19,996.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

179,988.00

10,033,464.35

วัสดุสานักงาน

ค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

178,430.00

0.00

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ าร
สถานศึกษา

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

6,456,428.00

148,000.00

โครงการสนับสนุนครูสอนภาษาต่างประเทศ
ใ ้กับโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ าร
สถานศึกษา

0.00

99,996.00

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้อง
ถิ่นไทย ผ่านการเล่น

โครงการสนับสนุนครูสอนภาษา ต่างประเทศ
ใ ้กับ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

1,207,256.09

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

ปี 2562

รายจ่ายจริง

47,878.00

0.00

229,485.00

50,000.00

77,777.00

25,482.00

173,428.00

10,168,851.55

152,800.00

0.00

6,679,600.00

266,480.00

0.00

0.00

647,417.30

ปี 2563

0.00

0.00

52,000.00

0.00

70,000.00

0.00

27,000.00

15,000.00

130,000.00

13,863,000.00

70,000.00

10,007,700.00

0.00

0.00

660,000.00

ปี 2564

-42.31 %

100 %

0 %

100 %

81.48 %

0 %

0 %

42.86 %

-13.72 %

0 %

0 %

-27.27 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

480,000

0

0

30,000

20,000

70,000

30,000

49,000

15,000

130,000

12,090,000

100,000

8,635,000

ปี 2565

-47-

25,800.00

ค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
0.00

55,000.00

ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV

39,800.00

44,400.00

ค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลาโพง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

11,000.00

11,568,986.64

รวมงบดาเนินงาน

ค่าจัดซื้อตู้เ ล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

370,705.55

54,000.00

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

รวมค่าสาธารณูปโภค

16,705.55

ค่าบริการโทรศัพท์

747,166.74
300,000.00

รวมค่าวัสดุ

149,680.00

5,000.00

ค่าไฟฟ้า

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ปี 2562

รายจ่ายจริง

372,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,712,129.51

371,647.96

54,000.00

17,647.96

300,000.00

759,030.00

149,980.00

5,000.00

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,730,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

419,000.00

120,000.00

5,000.00

ปี 2564

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

120,000

5,000

0

0

0

0

0

0

12,920,400

10,000

0

10,000

0

469,000

ปี 2565

-48-

31,900.00
2,600.00
0.00
244,400.00

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับ
งานสานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สา รับงาน
สานักงาน

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00
0.00
0.00
244,400.00

ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

โครงการ ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมงบลงทุน

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

33,900.00

0.00

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
สา รับงานสานักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องวัดอุณ ภูมิระบบอินฟราเรด

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

ปี 2562

รายจ่ายจริง

867,100.00

22,000.00

0.00

22,000.00

845,100.00

451,200.00

0.00

0.00

0.00

21,900.00

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

ปี 2564

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

150,000

0

0

0

0

0

0

0

150,000

150,000

ปี 2565

-49-

29,941,744.37

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

593,747.44
593,747.44

รวมงบดาเนินงาน

593,747.44

ค่าอา ารเสริม (นม)

รวมค่าวัสดุ

0.00

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าวัสดุ

งบดาเนินงาน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

0.00

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00
0.00

ปี 2562

รายจ่ายจริง

รวมเงินอุดหนุน

โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจัง วัด
สตูล

เงินอุด นุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564 15:28:55

0.00

0.00

0.00

806,362.58

806,362.58

806,362.58

0.00

31,171,220.35

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

1,200,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00

38,613,820.00

ปี 2564

-100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

1,122,900

1,122,900

0

1,122,900

34,096,980

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ปี 2565

น้า : 29/77

-50-

507,920.00
507,920.00
1,101,667.44

รวมเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

0.00

0.00

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียน
นาร่องเน้น ลักสูตรเฉพาะด้าน( ลักสูตร
กีฬา)

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียน
นาร่องเน้น ลักสูตรเฉพาะด้าน( ลักสูตร
กีฬา)

เงินอุด นุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

งานระดับมัธยมศึกษา

507,920.00

อุด นุนกองร้อง ตชด.ที่ 436 เป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการเติมเต็มการสอนเสริมความรู้เพื่อ
นักเรียนโรงเรียน ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.ที่
43 พื้นที่จัง วัดสตูล

เงินอุด นุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

806,362.58

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

1,200,000.00

ปี 2564

100 %

-100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

1,200,000

0

1,122,900

ปี 2565

-51-

1,500,000.00
1,500,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานระดับมัธยมศึกษา

198,965.00

0.00

เข้าร่วมแข่งขันม กรรมและวิชาการนักเรียน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)
5 จัง วัดชายแดนภาคใต้

โครงการแข่งขันม กรรมกีฬาและวิชาการ
นักเรียนศูนย์การ ศึกษาอิสลามประจามัสยิด
(ตาดีกา) 5 จัง วัด ชายแดนใต้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

1,500,000.00

1,500,000.00

รวมเงินอุดหนุน

อุด นุนโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ เป็นค่าใช้
จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
โรงเรียนนาร่องเน้น ลักสูตรเฉพาะด้าน
( ลักสูตรกีฬา)

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

ปี 2563
0.00

200,000.00

0.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

ปี 2564

-100 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

1,200,000

1,200,000

1,200,000

ปี 2565

-52-

0.00

0.00

0.00

508,401.00

125,000.00

0.00
832,366.00
832,366.00

โครงการแข่งขันม กรรมกีฬาและวิชาการ
นักเรียนศูนย์การ ศึกษาอิสลามประจามัสยิด
(ตาดีกา) 5 จัง วัด ชายแดนใต้

โครงการส่งเสริมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ใ ้กับศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจามัสยิด
(ตาดีกา) ประจาจัง วัดสตูล

โครงการส่งเสริมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ใ ้กับศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจามัสยิด
(ตาดีกา) ประจาจัง วัดสตูล

โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการใ ้กับ
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)
ประจาจัง วัดสตูล

โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการใ ้แก่นัก
เรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (คุรุ
สัมพันธ์)

โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการใ ้แก่นัก
เรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด
จัง วัดสตูล

รวมค่าใช้สอย

รวมงบดาเนินงาน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

634,907.00

634,907.00

0.00

125,000.00

509,907.00

ปี 2563
0.00

710,000.00

710,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

510,000.00

ปี 2564

100 %

0 %

0 %

100 %

-100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

125,000

0

0

510,000

0

200,000

835,000

835,000

ปี 2565

-53-

550,000.00

อุด นุนสานักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจาจัง วัดสตูล เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดงานม กรรมวิชาการและกีฬาเพื่อเปิด
โลกทัศน์ทางการศึกษาเยาวชนมุสลิม

550,000.00
550,000.00
1,382,366.00
33,925,777.81

รวมเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวมแผนงานการศึกษา

จัดงานม กรรมวิชาการและกีฬาเพื่อเปิด
โลกทัศน์ทางการศึกษาเยาวชนมุสลิม
0.00

0.00

อุด นุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาอิสลามภาคฟัรฎู
อัยนฺสตูล เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
งานม กรรมวิชาการและกีฬาเพื่อเปิด
โลกทัศน์ทางการศึกษาเยาวชนมุสลิม

เงินอุด นุนขององค์กรศาสนา

0.00

โครงการจัดงานม กรรมวิชาการและกีฬา
เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาเยาวชน
มุสลิม

เงินอุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

34,762,489.93

1,284,907.00

650,000.00

650,000.00

0.00

0.00

650,000.00

ปี 2563

42,673,820.00

1,360,000.00

650,000.00

650,000.00

0.00

0.00

0.00

650,000.00

ปี 2564

100 %

0 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

600,000

0

0

0

37,854,880

1,435,000

600,000

600,000

ปี 2565

-54-

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่าใช้สอย
0.00

33,316,200.00

0.00

ค่าเช่าบ้าน

รวมค่าตอบแทน

0.00

33,316,200.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

0.00

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
0.00

0.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

รวมงบบุคลากร

0.00

เงินประจาตาแ น่ง

0.00

0.00

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,967,000.00

0.00

0.00

60,967,000.00

ปี 2563

0.00

61,056,000.00

24,000.00

12,000.00

61,020,000.00

164,880.00

164,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

164,880.00

ปี 2564

100 %

1,050 %

40 %

-100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1,553.93 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

20,000

292,800

276,000

16,800

0

3,733,680

3,733,680

85,680

768,600

85,200

67,200

2,727,000

ปี 2565

-55-

0.00

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้าน
สาธารณสุข

0.00
0.00

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุคอมพิวเตอร์
33,316,200.00

0.00

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

รวมงบดาเนินงาน

0.00

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

0.00

0.00

วัสดุงานบ้านงานครัว

รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

วัสดุสานักงาน

ค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

0.00

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0.00

0.00

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

0.00

ปี 2562

รายจ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564 15:28:55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,967,000.00

ปี 2563

0.00

61,113,000.00

27,000.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

ปี 2564

614.29 %

100 %

100 %

100 %

100 %

300 %

100 %

100 %

100 %

-100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

20,000

50,000

30,000

0

50,000

679,800

217,000

50,000

2,000

50,000

30,000

5,000

80,000

170,000

ปี 2565

น้า : 35/77

-56-

0.00
33,316,200.00

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

0.00
59,225.00
71,342.00
130,567.00

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้าน
สาธารณสุข

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้าน
สาธารณสุข

โครงการอบรมใ ้ความรู้การป้องกันการติด
เชื้อ HIV (โรคเอดส์) แก่ประชาชนและผู้นา
ชุมชน

รวมค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานโรงพยาบาล

0.00

0.00

รวมเงินอุดหนุน

โครงการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพโรง
พยาบาลชุมชน

เงินอุด นุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

95,982.00

0.00

95,982.00

0.00

60,967,000.00

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

61,277,880.00

ปี 2564

0 %

0 %

-100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

5,413,480

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ปี 2565

-57-

133,567.00

รวมงบดาเนินงาน

0.00

รวมงบลงทุน

อุด นุนสานักงานสาธารณสุขจัง วัดสตูล
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ โรงพยาบาลควนโดน
1,000,000.00

0.00

0.00

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

3,000.00

3,000.00

รวมค่าวัสดุ

โครงการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพโรง
พยาบาลชุมชน

เงินอุด นุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

ค่าจัดซื้อเครื่องปัมน้า

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

ค่าวัสดุ

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

984,096.60

888,114.60

888,114.60

ปี 2563

0.00

1,000,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

150,000.00

50,000.00

50,000.00

ปี 2564

0 %

-100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

0

-58-

2,000,000.00
2,133,567.00

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานโรงพยาบาล

106,110.00
106,110.00
106,110.00

รวมงบดาเนินงาน

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข

0.00

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

รวมค่าใช้สอย

106,110.00

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

2,000,000.00

1,000,000.00

0.00

รวมเงินอุดหนุน

อุด นุนสานักงานสาธารณสุขจัง วัดสตูล
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ
การบริการและการดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาล
ท่าแพ

อุด นุนสานักงานสาธารณสุขจัง วัดสตูล
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ โรงพยาบาลชุมชน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

73,306.00

73,306.00

73,306.00

0.00

73,306.00

1,984,096.60

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

ปี 2563

0.00

0.00

85,000.00

85,000.00

85,000.00

85,000.00

0.00

1,156,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

ปี 2564

-100 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-59-

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่าใช้สอย

0.00

0.00

0.00

0.00

ค่าเช่าบ้าน

รวมค่าตอบแทน

0.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

0.00

0.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

รวมงบบุคลากร

0.00

เงินประจาตาแ น่ง
0.00

0.00

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

35,555,877.00

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

รวมแผนงานสาธารณสุข

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63,024,402.60

ปี 2563

76,460.00

15,530.00

224,490.00

222,880.00

1,610.00

1,785,560.00

1,785,560.00

189,060.00

56,590.00

37,600.00

1,502,310.00

62,518,880.00

ปี 2564

-100 %

28.78 %

23.83 %

3,384.47 %

301.62 %

82.36 %

78.72 %

80.18 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

20,000

332,100

276,000

56,100

3,636,500

3,636,500

759,300

103,200

67,200

2,706,800

5,413,480

ปี 2565

-60-

0.00
0.00
0.00
0.00

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

วัสดุการเกษตร

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุคอมพิวเตอร์

0.00
0.00
0.00

รวมงบดาเนินงาน

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

0.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าสาธารณูปโภค

0.00

วัสดุงานบ้านงานครัว

0.00

0.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

วัสดุสานักงาน

ค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

0.00

โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูล ด้าน
สวัสดิการสังคม
0.00

0.00

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

0.00

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,255,970.00

470,410.00

8,590.00

8,590.00

145,340.00

33,100.00

2,000.00

0.00

60,900.00

5,000.00

0.00

44,340.00

91,990.00

ปี 2564

16.41 %

156.8 %

0 %

100 %

-35.3 %

0 %

100 %

125.53 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

20,000

50,000

80,000

50,000

4,445,000

808,500

10,000

10,000

246,400

85,000

2,000

10,000

39,400

5,000

5,000

100,000

220,000

ปี 2565

-61-

7,335.00
7,335.00
7,335.00

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

0.00

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

รวมงบดาเนินงาน

0.00

โครงการช่วยเ ลือประชาชนขององค์การ
บริ ารส่วนจัง วัดสตูล
7,335.00

0.00

โครงการช่วยเ ลือประชาชนขององค์การ
บริ ารส่วนจัง วัดสตูล

รวมค่าใช้สอย

0.00

7,335.00

โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้าน
สวัสดิการสังคม

โครงการช่วยเ ลือประชาชนของ อบจ.สตูล

0.00

โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูล ด้าน
สวัสดิการสังคม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

172,245.00

172,245.00

172,245.00

172,245.00

0.00

0.00

0.00

162,900.00

9,345.00

ปี 2563

2,470,970.00

215,000.00

215,000.00

215,000.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

15,000.00

ปี 2564

100 %

100 %

-100 %

0 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

100,000

0

0

0

0

5,545,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,000,000

ปี 2565

-62-

0.00

รวมงบลงทุน

0.00
3,633,276.00
3,633,276.00
3,633,276.00
3,633,276.00

อุด นุนแขวงทาง ลวงสตูล เป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการติดตั้งระบบส่องสว่าง (High Mast)

อุด นุนแขวงทาง ลวงสตูล เป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการปรับปรุงทาง ลวงเพื่อแก้ไขปัญ า
อุบัติเ ตุ

รวมเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานไฟฟ้าและประปา

เงินอุด นุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณ
อันตรายบนถนน

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

งานไฟฟ้าและประปา

แผนงานเคหะและชุมชน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00

ปี 2563

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

ปี 2564

0 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

0

-63-

0.00
142,490.00
142,490.00

โครงการการจัดการขยะอันตรายจัง วัดสตูล

รวมค่าใช้สอย

รวมงบดาเนินงาน

0.00
0.00
0.00

โครงการปรับปรุงก่อสร้างเสริมคันดินบ่อฝัง
กลบขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาล
ตาบลกาแพง

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมงบลงทุน

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

142,490.00

0.00

โครงการการจัดการขยะอันตรายจัง วัดสตูล

โครงการการจัดการขยะอันตราย จัง วัด
สตูล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

0.00

160,675.00

160,675.00

0.00

160,675.00

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

270,000.00

270,000.00

0.00

0.00

270,000.00

ปี 2564

100 %

100 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

400,000

0

0

6,251,000

6,251,000

6,251,000

400,000

400,000

ปี 2565

-64-

0.00
142,490.00
3,775,766.00

รวมงบรายจ่ายอื่น

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

46,700.00
290,038.00

โครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูล

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

0.00

0.00

รวมรายจ่ายอื่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0.00

โครงการศึกษาความเ มาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบจัดการขยะมูลฝอยเกาะ
ลีเป๊ะแบบครบวงจร อันเนื่องมาจากพระ
ราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการขยะเกาะ
ลีเป๊ะอย่างยั่งยืน

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

งบรายจ่ายอื่น

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

118,290.00

0.00

0.00

1,660,675.00

160,675.00

ปี 2563

0.00

0.00

300,000.00

5,482,000.00

2,482,000.00

2,212,000.00

2,212,000.00

2,212,000.00

ปี 2564

0 %

0 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

0

0

6,651,000

6,651,000

ปี 2565

-65-

0.00
0.00
0.00
91,585.00
0.00
0.00
19,140.00

โครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้นาด้าน
สุขภาพ

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญ ายา
เสพติด

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญ ายา
เสพติด

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญ ายา
เสพติด

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ชุมชน (บ้านกาเน๊ะ)

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ชุมชน (บ้านกาเน๊ะ)

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ชุมชน (บ้านกาเน๊ะ)
0.00

0.00

โครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้นาด้าน
สุขภาพ

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ OTOP

199,950.00

0.00

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูล

โครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้นาด้าน
สุขภาพ

0.00

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูล

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,808.00

0.00

0.00

52,200.00

ปี 2563

150,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

300,000.00

ปี 2564

-100 %

0 %

100 %

-100 %

0 %

100 %

-100 %

100 %

-100 %

0 %

100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

30,000

0

0

100,000

0

200,000

0

0

300,000

0

-66-

0.00
0.00
0.00
78,230.00

โครงการสุดยอดผู้นาสู่ความสมานฉันท์

โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตย ภาค
พลเมือง

โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตย ภาค
พลเมือง

โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาค
พลเมือง

100,000.00

856,534.90

รวมงบดาเนินงาน

อุด นุนกองร้อย ตชด.ที่ 436 เป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านจัง วัด
สตูล

เงินอุด นุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

26,289.90

26,289.90

รวมค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ค่าสาธารณูปโภค

0.00

โครงการสุดยอดผู้นาสู่ความสมานฉันท์

830,245.00

104,602.00

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ OTOP

รวมค่าใช้สอย

0.00

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ OTOP

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

1,798,539.30

22,245.30

22,245.30

1,776,294.00

206,150.00

0.00

0.00

0.00

1,332,484.00

57,362.00

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,280,000.00

30,000.00

30,000.00

1,250,000.00

0.00

0.00

100,000.00

ปี 2564

0 %

0 %

0 %

100 %

-100 %

100 %

0 %

0 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

100,000

0

1,810,000

30,000

30,000

1,780,000

0

50,000

0

1,000,000

ปี 2565

-67-

250,000.00
1,106,534.90
1,106,534.90

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0.00
0.00
0.00

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

เงินประจาตาแ น่ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

250,000.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

รวมเงินอุดหนุน

ส่งเสริมการลงทุน

เงินอุด นุนองค์กรการกุศล

โครงการRISE UP the change สร้างสรรค์
เยาวชน พันธุ์สตูล

เงินอุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุด นุน อการค้าจัง วัดสตูล เป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการส่งเสริมการลงทุน

โครงการส่งเสริมการลงทุน

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

0.00

1,948,539.30

1,948,539.30

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

1,780,000.00

1,780,000.00

500,000.00

500,000.00

0.00

350,000.00

0.00

150,000.00

ปี 2564

100 %

100 %

100 %

100 %

-100 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

120,000

0

0

0

18,000

4,800

2,838,700

1,930,000

1,930,000

120,000

120,000

ปี 2565

-68-

317,097.76
317,097.76

รวมงบดาเนินงาน

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

317,097.76

รวมค่าสาธารณูปโภค

77,710.90

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

0.00
239,386.86

รวมค่าตอบแทน

0.00

0.00

รวมงบบุคลากร

ค่าไฟฟ้า

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

0.00

0.00

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

320,986.12

320,986.12

320,986.12

2,781.90

318,204.22

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

415,000.00

415,000.00

415,000.00

105,000.00

310,000.00

ปี 2564

14.29 %

0 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

4,962,900

564,400

430,000

120,000

310,000

134,400

134,400

4,398,500

4,398,500

60,000

1,477,000

ปี 2565

-69-

0.00
2,740,713.20

โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลสตูลลีก

146,602.00

โครงการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ (สตูล
คัพเขาเน้อยเกมส์)

โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล สตูลลีก

482,489.00

โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและ
เยาวชนจัง วัดสตูล

0.00

0.00

โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและ
เยาวชน

โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล สตูลลีก

0.00

โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและ
เยาวชน

0.00

0.00

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์

โครงการจัดการแข่งขันตะกร้อสตูลลีก

342,600.00

0.00

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าจ้างเ มาบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองการศึกษาฯ (งานวางท่อ ติดตั้ง
ประปาสนามกีฬามาตรฐานแ ่งที่ 2 อบจ
.สตูล)

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

589,785.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

247,483.50

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

ปี 2564

0 %

100 %

-100 %

100 %

0 %

0 %

100 %

-100 %

100 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

800,000

0

0

400,000

0

300,000

0

0

0

2,240,000

ปี 2565

-70-

0.00
0.00
0.00
693,500.00
0.00
0.00
137,000.00
0.00

โครงการจัดงานแข่งขันเซปักตะกร้อ (สตูล
คัพเขาน้อยเกมส์)

โครงการจัดงานแข่งขันเซปักตะกร้อ (สตูล
คัพเขาน้อยเกมส์)

โครงการจัดงานวันเด็กแ ่งชาติ

โครงการจัดงานวันเด็กแ ่งชาติ

โครงการจัดงานวันเด็กแ ่งชาติ

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา

วัสดุกีฬา

ค่าวัสดุ

572,362.00

โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลสตูลลีก

100,000.00
5,215,266.20

รวมค่าวัสดุ

รวมงบดาเนินงาน

100,000.00

5,115,266.20

0.00

โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล สตูลลีก

รวมค่าใช้สอย

0.00

โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล สตูลลีก

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

3,058,449.90

99,200.00

99,200.00

2,959,249.90

0.00

188,710.00

0.00

0.00

994,236.00

0.00

0.00

0.00

939,035.00

ปี 2563

5,714,500.00

100,000.00

100,000.00

5,614,500.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

964,500.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

1,000,000.00

ปี 2564

0 %

100 %

0 %

-100 %

100 %

0 %

-100 %

100 %

-100 %

0 %

100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

100,000

0

0

800,000

0

0

100,000

0

0

800,000

0

5,640,000

100,000

100,000

5,540,000

ปี 2565

-71-

0.00
0.00
105,284.00
105,284.00
105,284.00

ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม บารุง รักษาสนามกีฬา
องค์การ บริ ารส่วนจัง วัดสตูล

ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม บารุง รักษาสนามกีฬา
องค์การ บริ ารส่วนจัง วัดสตูล

ค่าปรับปรุงบารุงรักษาสนามกีฬา อบจ.สตูล

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาสนามกีฬา
มาตรฐานแ ่งที่ 2 องค์การบริ ารส่วน
จัง วัดสตูล

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เครื่องตัด ญ้าแบบเข็น

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

13,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,000.00

13,000.00

ปี 2563

0.00

0.00

1,400,000.00

1,400,000.00

0.00

0.00

900,000.00

500,000.00

ปี 2564

0 %

100 %

-100 %

-100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

900,000

0

0

0

0

900,000

900,000

ปี 2565

-72-

0.00
500,000.00

งานขยายเขตไฟฟ้าสนามกีฬามาตรฐานแ ่ง
ที่ 2 อบจ.สตูล

อุด นุนสมาคมกีฬาแ ่งจัง วัดสตูล เป็นค่า
ใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
กีฬาจัง วัดสตูล

448,218.00

647,430.42

อุด นุนการประปาส่วนภูมิภาคจัง วัดสตูล
เป็นค่าใช้จ่ายในงานขยายเขตประปาสนาม
กีฬามาตรฐานแ ่ิงที่ 2 อบจ.สตูล

อุด นุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัง วัดสตูล
เป็นค่าใช้จ่ายในงานขยายเขตไฟฟ้าสนาม
กีฬามาตรฐานแ ่งที่ 2 อบจ.สตูล

เงินอุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

0.00

0.00

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา
จัง วัดสตูล

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

อุด นุนองค์การบริ ารส่วนตาบลย่านซื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงลานกีฬา
อเนกประสงค์ มู่ที่ 4 ตาบลย่านซื่อ อาเภอ
ควนโดน จัง วัดสตูล

เงินอุด นุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

700,000.00

47,239.43

0.00

2,000,000.00

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700,000.00

ปี 2564

0 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

-73-

6,916,198.62

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

0.00
2,689,291.97
0.00
0.00
498,950.00

โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจัง วัดสตูล

โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจัง วัดสตูล

โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อีดิ้ล
ฟิตรี)

โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อีดิ้ล
ฟิตรี)

345,500.00

โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจัง วัดสตูล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่าจ้างเ มาบริการจัดสถานที่ในการจัดงาน
ม รสพสมโภช เนื่องในโอกาสม ามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

79,120.00

1,595,648.42

รวมงบเงินอุดหนุน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

1,595,648.42

0.00

รวมเงินอุดหนุน

ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาจัง วัดสตูล

เงินอุด นุนองค์กรการกุศล

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

0.00

2,659,689.79

0.00

70,937.00

0.00

5,818,689.33

2,747,239.43

2,747,239.43

ปี 2563
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

228,000.00

160,000.00

0.00

7,814,500.00

700,000.00

700,000.00

ปี 2564

0 %

100 %

100 %

0 %

-100 %

-100 %

0 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

400,000

2,700,000

0

0

0

0

7,540,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ปี 2565

-74-

142,160.00
0.00
0.00
0.00
1,800,030.00
0.00
0.00
297,083.00
393,024.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

โครงการศาสนิกสัมพันธ์

โครงการศาสนิกสัมพันธ์

โครงการศาสนิกสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน

โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน

โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและ
เยาวชนมุสลิมจัง วัดสตูล (ศูนย์คลองช้าง)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชนมุสลิมจัง วัดสตูล (ศูนย์คลองช้าง)

โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ

โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ

โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ

โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง

โครงการอบรมครูผู้สอนการอ่านอัลกรุอาน
ตามแนวกีรออาตี

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ใ ้
แก่ผู้นับถือศาสนาพุทธ

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ใ ้
แก่ผู้นับถือศาสนาพุทธ

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ใ ้
แก่ผู้นับถือศาสนาอิสลาม

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

0.00

196,100.00

0.00

0.00

398,600.00

0.00

0.00

0.00

121,470.00

0.00

0.00

0.00

70,500.00

ปี 2563
0.00

0.00

0.00

100,000.00

250,000.00

0.00

0.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

0.00

150,000.00

ปี 2564

100 %

100 %

-100 %

-100 %

0 %

100 %

-100 %

0 %

0 %

100 %

100 %

0 %

-100 %

100 %

-100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

70,000

0

0

160,000

80,000

0

0

0

400,000

0

0

0

240,000

1,800,000

ปี 2565

-75-

177,385.00
6,974,167.97

รวมงบดาเนินงาน

177,385.00

6,796,782.97

199,690.00

รวมค่าวัสดุ

0.00
0.00

โครงการจัดงานวันราลึกเกียรติประวัติ ท่าน
ศาสดามูฮัม มัด(ซ.ล.)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญ ทางพุทธ
ศาสนา วันเข้าพรรษา

เงินอุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

วัสดุสานักงาน

ค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

โครงการอบรมใ ้ความรู้แก่ผู้สอนด้าน
ศาสนา (กีรออาตี)

0.00

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชน รากแก้วแ ่งปัญญา

0.00

โครงการอบรมผู้สอนภาษามลายูรูปแบบรูมี
70,000.00

182,109.00

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมใ ้แก่
ผู้นับถือศาสนาอิสลาม

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชน รากแก้วแ ่งปัญญา

99,825.00

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมใ ้แก่
ผู้นับถือศาสนาพุทธ

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

3,673,986.79

57,715.00

57,715.00

3,616,271.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98,975.00

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

400,000.00

3,333,000.00

45,000.00

45,000.00

3,288,000.00

ปี 2564

-100 %

-100 %

-100 %

0 %

100 %

0 %

100 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

80,000

0

200,000

0

0

0

0

6,130,000

0

0

6,130,000

ปี 2565

-76-

70,000.00

100,000.00
100,000.00
200,000.00

300,000.00

อุด นุนพุทธสมาคมจัง วัดสตูล เป็นค่าใช้
จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญ
ทางพุทธศาสนา วันมาฆบูชา

อุด นุนพุทธสมาคมจัง วัดสตูล เป็นค่าใช้
จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญ
ทางพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา

อุด นุนพุทธสมาคมจัง วัดสตูล เป็นค่าใช้
จ่ายในโครงการอบรมศีลจาริณี

อุด นุนพุทธสมาคมจัง วัดสตูล เป็นค่าใช้
จ่ายในโครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน

อุด นุนสานักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจาจัง วัดสตูล เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดงานราลึกเกียรติประวัติท่านศาสดามูฮัม
มัด

0.00
0.00
0.00

จัดงานวันราลึกเกียรติประวัติท่านศาสดมูฮัม
มัด (ซ.ล.)

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

บวชศิลจาริณี

เงินอุด นุนขององค์กรศาสนา

40,000.00

0.00

โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน

อุด นุนพุทธสมาคมจัง วัดสตูล เป็นค่าใช้
จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญ
ทางพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา

0.00

โครงการอบรมศิลจาริณี

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

100,000.00

ปี 2564

100 %

100 %

100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

80,000

160,000

400,000

0

0

0

0

0

0

0

0

-77-

7,784,167.97

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน

รวมค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

74,940.00

0.00

74,940.00

0.00

รวมงบบุคลากร

0.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
0.00

0.00

เงินประจาตาแ น่ง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

810,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

ส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญทางพุทธศาสนา
วันวิสาขบูชา
810,000.00

0.00

ส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญทางพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา

รวมเงินอุดหนุน

0.00

ส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญทางพุทธศาสนา
วันเข้าพรรษา

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73,920.00

0.00

73,920.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,673,986.79

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

165,000.00

0.00

165,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,073,000.00

740,000.00

740,000.00

ปี 2564

100 %

-54.55 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

100,000

70,000

30,000

243,000

168,000

75,000

3,194,700

3,194,700

1,031,700

18,000

2,145,000

6,970,000

840,000

840,000

ปี 2565

-78-

0.00
0.00
0.00

ค่าจ้างเ มาบริการอยู่ในความรับผิดชอบของ
กองคลัง

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือปากบา
รา

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของท่าเทียบเรือปากบา
รา ที่เป็นกิจการในอานาจ น้าที่ของ อบจ.

500,000.00

147,182.00

ค่าจ้างเ มาบริการสา รับบริ ารจัดการท่า
เทียบเรือปากบารา

จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจัง วัด
สตูล

0.00

ค่าจ้างเ มาบริการของพนักงานประจาแ ล่ง
ท่องเที่ยวบ่อน้าพุร้อน

218,152.67

0.00

ค่าจ้างเ มาบริการของพนักงานประจาท่า
เทียบเรือปากบารา

ค่าเบี้ยประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
อาคารราชพัสดุท่าเทียบเรือปากบารา

1,849,629.00

0.00

ค่าจ้างเ มาบริการ

ค่าจ้างเ มาบริการของพนักงานจ้างประจา
ท่าเทียบเรือปากบารา

0.00

ค่าจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ท่าเทียบเรือปาก
บารา

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

ปี 2562

รายจ่ายจริง

355,600.00

292,740.23

90,211.00

0.00

361,200.00

0.00

0.00

1,946,175.00

0.00

10,850.00

30,775.00

ปี 2563

1,400,000.00

292,800.00

0.00

160,000.00

438,200.00

0.00

0.00

2,123,100.00

0.00

150,000.00

50,000.00

ปี 2564

0 %

0 %

0 %

-37.5 %

-100 %

0 %

100 %

0 %

0 %

-89.2 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

16,200

0

1,400,000

292,800

0

100,000

0

0

432,000

2,123,100

ปี 2565

-79-

0.00
500,000.00
0.00
0.00
103,869.20
0.00
0.00
0.00
0.00
170,435.00

โครงการ Satun Halal Street

โครงการ Satun Halal Street

โครงการ Satun Halal Street

โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่อง
เที่ยว

โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่อง
เที่ยว

โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่อง
เที่ยว

โครงการจัดกิจกรรม Street Art

โครงการจัดกิจกรรม Street Art

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
จัง วัดสตูล

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
จัง วัดสตูล

477,200.00

0.00

โครงการ Satun Geopark Fossil
Fesstival

โครงการ Satun Geopark Fossil Festival

0.00

0.00

โครงการ Satun Geopark Fossil
Fesstival

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

175,000.00

0.00

0.00

49,457.90

0.00

42,100.00

ปี 2563
0.00

0.00

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

200,000.00

ปี 2564

0 %

-100 %

-100 %

0 %

100 %

0 %

-100 %

100 %

0 %

-100 %

0 %

100 %

-100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

100,000

0

0

400,000

0

0

0

300,000

0

20,000

-80-

0.00
100,000.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00

200,000.00

99,980.00

โครงการจัดงานแข่งขันตกปลา บาราฟิซชิ่ง
คัพ

โครงการจัดงานแข่งขันตกปลาบาราฟิชชิ่ง
คัพ

โครงการจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่อง
เที่ยวอาเภอละงู (ยอน อย ลอด)

โครงการจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่อง
เที่ยวอาเภอละงู (ยอน อย ลอด)

โครงการจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่อง
เที่ยวอาเภอละงู (ยอน อย ลอด)

โครงการจัดงานมรกตอันดามันม ัศจรรย์
อา ารอร่อย ของดีที่ละงู (La-Ngu Food
Festival)

โครงการจัดงานมรกตอันดามันม ัศจรรย์
อา ารอร่อยของดีที่ละงู (La-Ngu Food
Festival)

โครงการจัดงานม กรรมของดีวิถีตัน ยง
และวิ่งม ัศจรรย์บนสัน ลังมังกรตัน ยงโป
สตูล
0.00

0.00

โครงการจัดงานแข่งขันตกปลา บาราฟิซชิ่ง
คัพ

โครงการจัดอบรมมัคคุเทศก์

0.00

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
จัง วัดสตูล

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

100,000.00

ปี 2563
0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

100,000.00

ปี 2564

-100 %

0 %

0 %

100 %

100 %

0 %

-100 %

0 %

100 %

-100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

160,000

120,000

0

0

0

80,000

0

160,000

-81-

0.00
0.00
0.00
0.00
97,050.00
0.00
0.00
1,996,878.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

โครงการจัดอบรมมัคคุเทศก์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้นา
เที่ยว

โครงการรักษ์ เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล

โครงการรักษ์ เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล

โครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล

โครงการวันเต่าโลก (World Turtle Day )

โครงการวันเต่าโลก (World Turtle Day )

โครงการวันเต่าโลก (World Turtle Day)

โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชา
สัมพันธ์การท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค

โครงการส่งเสริมการตลาดและประชา
สัมพันธ์การท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค

โครงการส่งเสริมการตลาดและประชา
สัมพันธ์การท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชน
จัง วัดสตูล

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

273,180.00

0.00

0.00

0.00

1,799,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

466,950.00

ปี 2563
0.00

200,000.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

1,630,700.00

0.00

0.00

0.00

400,000.00

ปี 2564

-100 %

100 %

-100 %

0 %

0 %

100 %

-100 %

0 %

100 %

-100 %

0 %

100 %

0 %

-100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

300,000

0

0

200,000

0

400,000

0

0

0

80,000

0

0

1,000,000

ปี 2565

-82-

0.00
0.00
0.00
0.00

โครงการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ
การท่องเที่ยว

โครงการอบรมผู้ประกอบการฮาลาลเพื่อยก
ระดับสู่ฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องกับ
อุทยานธรณีโลกสตูล

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุสานักงาน

ค่าวัสดุ

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

รวมค่าใช้สอย

200,000.00

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสตูล Satun
Woderland

0.00

6,737.00

175,560.00

0.00

172,820.00

7,318,895.87

9,700.00

198,960.00

199,860.00

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โครงการอบรมมัคคุเทศก์

0.00

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชน
จัง วัดสตูล

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

0.00

25,600.00

28,243.00

176,305.00

0.00

124,670.00

6,437,254.81

21,950.00

0.00

0.00

0.00

71,565.68

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

150,000.00

5,000.00

150,000.00

9,594,800.00

50,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

200,000.00

ปี 2564

0 %

0 %

13.33 %

100 %

-6.67 %

300 %

0 %

100 %

-100 %

0 %

-100 %

0 %

0 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

200,000

0

100,000

0

0

0

0

0

200,000

0

30,000

170,000

10,000

140,000

8,184,100

ปี 2565

-83-

รวมค่าวัสดุ

ค่าจัดซื้อรถเข็นบรรทุก

3,000.00

0.00

31,200.00

ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมสา รับ ้องประชุมท่า
เทียบเรือปากบารา

ค่าจัดซื้อถังน้าแบบพลาสติก

18,750.00

8,890,987.12

รวมงบดาเนินงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุมชาชุบโครเมี่ยมเบาะ ุ้ม
ด้วย นังเทียม สา รับ ้องประชุมท่าเทียบ
เรือปากบารา

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

1,054,556.45

รวมค่าสาธารณูปโภค

0.00

250,636.54

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

803,919.91

ค่าไฟฟ้า

ค่าสาธารณูปโภค

9,950.00

วัสดุอื่น
442,594.80

22,700.00

0.00

วัสดุการเกษตร

วัสดุคอมพิวเตอร์

0.00

54,827.80

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

0.00

7,984,241.77

915,533.39

0.00

174,118.29

741,415.10

557,533.57

69,566.00

24,440.00

13,815.16

49,980.00

44,914.41

ปี 2563

0.00

20,700.00

0.00

0.00

11,605,800.00

1,281,000.00

21,000.00

300,000.00

960,000.00

565,000.00

80,000.00

25,000.00

20,000.00

50,000.00

55,000.00

ปี 2564

0 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

-16.67 %

0 %

-75 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

20,000

25,000

20,000

50,000

55,000

0

0

0

0

10,178,100

1,231,000

21,000

250,000

960,000

520,000

ปี 2565

-84-

0.00
0.00

ถังน้าแบบพลาสติก

วิทยุสื่อสาร

0.00

เครื่องพ่นยา

8,750.00

ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นบลูเรีย์ (Blu ray) พร้อม
ติดตั้ง

12,900.00

ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว พร้อมติดตั้ง
0.00
144,700.00

ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณ ภูมิระบบอินฟราเรด

รวมค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

70,100.00

ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ
XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens สา รับ
้องประชุมท่าเทียบเรือปากบารา

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

0.00

ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลาก
จูง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

0.00

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ามอเตอร์ไฟฟ้า

ครุภัณฑ์การเกษตร

0.00

เต้นท์โครงเ ล็ก

ปี 2562

รายจ่ายจริง

52,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

23,850.00

17,700.00

6,000.00

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

49,100.00

6,400.00

0.00

0.00

0.00

18,000.00

0.00

4,000.00

ปี 2564

-100 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

0 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-85-

0.00
0.00

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

รวมเงินอุดหนุน

ขับเคลื่อนอุทยานธรณีโลกสตูล

เงินอุด นุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

168,860.45

รวมงบลงทุน

0.00

ค่าปรับปรุงบารุงรักษา ท่าเทียบเรือปากบา
รา
24,160.45

24,160.45

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง ณ ท่าเทียบเรือปากบารา

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง ณ ท่าเทียบเรือปากบารา

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52,550.00

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

304,100.00

255,000.00

0.00

0.00

255,000.00

ปี 2564

100 %

100 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

200,000

0

0

360,000

360,000

360,000

200,000

200,000

ปี 2565

-86-

224,739.00
9,284,586.57
24,302,050.92

รวมงบรายจ่ายอื่น

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

18,000.00
3,056,580.00
3,272,813.55

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

เงินประจาตาแ น่ง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

1,957,140.00

224,739.00

รวมรายจ่ายอื่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

224,739.00

0.00

ค่าชาระภาษีโรงเรือนและที่ดินของอาคารท่า
เทียบเรือปากบารา ประจาปี พ.ศ.2562

ค่าชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่า
เทียบเรือปากบารา

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

งบรายจ่ายอื่น

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

0.00

3,263,376.77

2,807,580.00

18,000.00

46,035.48

2,375,177.42

17,850,454.01

8,036,791.77

ปี 2563

3,306,980.00

3,006,400.00

72,000.00

188,500.00

4,663,300.00

24,233,400.00

11,930,900.00

21,000.00

21,000.00

0.00

21,000.00

ปี 2564

30.8 %

-10.39 %

0 %

-18.64 %

18.63 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

4,325,500

2,694,000

72,000

153,360

5,532,300

33,405,700

13,932,800

ปี 2565

-87-

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
0.00

1,274,206.00

0.00

0.00

ค่าจ้างเ มาบริการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

0.00

55,000.00

ค่าจ้างสารวจออกแบบโครงการที่องค์การ
บริ ารส่วนจัง วัดดาเนินการ

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

124,860.00

111,000.00

ค่าเช่าบ้าน

รวมค่าตอบแทน

13,860.00

8,560,631.45

รวมงบบุคลากร

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

8,560,631.45

256,097.90

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

1,073,956.45

0.00

0.00

0.00

106,666.00

214,320.00

128,000.00

86,320.00

8,733,005.15

8,733,005.15

222,835.48

ปี 2563

0.00

880,000.00

20,000.00

0.00

0.00

200,000.00

1,039,600.00

453,000.00

586,600.00

11,450,120.00

11,450,120.00

212,940.00

ปี 2564

100 %

-77.27 %

0 %

100 %

100 %

-100 %

-4.64 %

-2.35 %

34.88 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
287,220

150,000

200,000

20,000

200,000

200,000

0

1,004,800

432,000

572,800

13,064,380

13,064,380

ปี 2565

-88-

0.00

วัสดุเครื่องดับเพลิง

7,752.21
3,541,294.07
12,101,925.52

รวมงบดาเนินงาน

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

0.00

7,752.21

รวมค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าสาธารณูปโภค

0.00

วัสดุคอมพิวเตอร์
516,300.00

0.00

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

5,000.00

0.00

83,303.00

2,892,381.86

427,997.00

รวมค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

1,563,175.86

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุสานักงาน

ค่าวัสดุ

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ปี 2562

รายจ่ายจริง

12,525,024.63

3,792,019.48

7,528.52

0.00

7,528.52

810,058.00

9,500.00

0.00

0.00

681,849.00

10,000.00

0.00

108,709.00

2,760,112.96

1,579,490.51

ปี 2563

16,425,320.00

4,975,200.00

30,600.00

20,600.00

10,000.00

805,000.00

0.00

0.00

0.00

650,000.00

15,000.00

0.00

140,000.00

3,100,000.00

2,000,000.00

ปี 2564

0 %

0 %

0 %

100 %

100 %

-100 %

-66.67 %

100 %

7.14 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

17,234,780

4,170,400

30,600

20,600

10,000

365,000

0

200,000

5,000

0

5,000

5,000

150,000

2,770,000

2,000,000

ปี 2565

-89-

3,096,945.56

รวมงบดาเนินงาน

16,950.00
2,600.00
2,500.00
46,000.00

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
สา รับงานสานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ รือชนิด
LED ขาวดา

ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์
เน็ตไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

3,096,945.56

รวมค่าวัสดุ

196,640.00

0.00

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุคอมพิวเตอร์

0.00

1,113,764.10

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

วัสดุการเกษตร

0.00

1,786,541.46

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

วัสดุก่อสร้าง

ค่าวัสดุ

งบดาเนินงาน

งานก่อสร้าง

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

0.00

3,953,809.98

3,953,809.98

185,650.00

0.00

0.00

896,995.76

0.00

2,871,164.22

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

6,020,000.00

6,020,000.00

200,000.00

5,000.00

15,000.00

1,800,000.00

0.00

4,000,000.00

ปี 2564

0 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

-100 %

-33.33 %

0 %

100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

6,460,000

6,460,000

0

0

10,000

1,800,000

650,000

4,000,000

ปี 2565

-90-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

โครงการก่อสร้างสะพานคสล. บ้านซอย 5
มู่ที่ 4 ตาบลควนกา ลง อาเภอควน
กา ลง - บ้านปลัก ว้า มู่ที่ 4 ตาบลท่าแพ
อาเภอท่าแพ

โครงการปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0062
บ้านในเมือง มู่ที่ 12 - บ้านควนตานี มู่ที่
4 ตาบลละงู อาเภอละงู

โครงการปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0076
บ้านผังตัวอย่าง- มู่ที่ 8 ตาบลอุใดเจริญ
อาเภอควนกา ลง

โครงการปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0078
มู่ที่ 9 ตาบลควนสตอ - มู่ที่ 4 ตาบล
ย่านซื่อ อาเภอควนโดน

68,050.00

0.00

โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือทุ่นลอยบริเวณ
พื้นที่องค์การสะพานปลา มู่ที่ 3 ตาบลตา
มะลัง อาเภอเมืองสตูล

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมค่าครุภัณฑ์

ค่าซ่อมใ ญ่เครื่องจักรกลและยานพา นะ
(Overhaul)

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

500,000.00

ปี 2564

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-20 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

400,000

3,800,000

2,200,000

5,000,000

4,240,000

2,500,000

400,000

ปี 2565

-91-

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ. 1-0065
บ้านช่องไทร - บ้านท่าซิว ตาบลนาทอน
อาเภอทุ่ง ว้า

โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ. 1-0082
ัวสะพานละงู - บ้านผัง 17,บ้านผัง 18

โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0031
บ้านเกาะใ ญ่ - บ้านบูเก็ต ยามู อาเภอควน
กา ลง , อาเภอควนโดน จัง วัดสตูล

โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0038 ร
.ร.ปากละงู-บ้านท่าชะมวง ตาบลละงู อาเภอ
ละงู จัง วัดสตูล

โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0058
บ้านปลักสาวสูง - บ้านทุ่งพัก ตาบลควน
กา ลง, ตาบลทุ่งนุ้ย อาเภอควนกา ลง

666,000.00
0.00

ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า
อยู่ ัวฯ

โครงการก่อสร้างคูระบายน้าถนนสาย สต.ถ
.1-0002 บ้านควนเก - บ้านอุใดเจริญ

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

0.00

โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0061
บ้าน ้วยไทร - บ้านผัง 41 ตาบลละงู
อาเภอละงู, ตาบลควนกา ลง อาเภอควน
กา ลง จัง วัดสตูล

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,260,000.00

ปี 2564

-100 %

0 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

4,500,000

1,212,900

10,400,000

6,800,000

7,500,000

1,053,000

ปี 2565

-92-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

โครงการปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0004
บ้านวังใ ญ่-บ้านเกาะไทร

โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0009
บ้านควนไสน - คลองละงู

โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0083
มู่ที่ 1 ต.กาแพง อ.ละงู จ.สตูล

โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0094
บ้านเขียดแก้ว - จดอุใดเจริญ

โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1- 0057
บ้านน้า รา - บ้านควนกา ลง

โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0002
บ้านควนเก - บ้านอุใดเจริญ

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)
0.00
0.00
0.00
0.00

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณ
อันตรายบนถนน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ส่อง
สว่างและไฟจราจร

ซ่อมแซม/ปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย
มู่ที่ 1 ตาบลทุ่ง ว้า

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนาง
แก้ว - บ้านป่าแก่บ่อ ิน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

437,565.00

ปี 2563

8,700,000.00

0.00

0.00

0.00

1,350,000.00

2,968,000.00

5,800,000.00

4,450,300.00

2,669,800.00

1,527,500.00

5,404,800.00

3,100,000.00

ปี 2564

-100 %

100 %

100 %

0 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500,000

3,000,000

ปี 2565

-93-

0.00
0.00
3,830,995.56
15,932,921.08

รวมรายจ่ายอื่น

รวมงบรายจ่ายอื่น

รวมงานก่อสร้าง

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0.00

734,050.00

รวมงบลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการจ้างสารวจออกแบบ
โครงการที่ อบจ.ดาเนินการ

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

งบรายจ่ายอื่น

666,000.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

0.00

0.00

ปรับปรุง บารุงรักษา รือซ่อมแซมเครื่อง
จักรกล ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน ความ
รับผิดชอบของอบจ.

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

0.00

ปรับปรุง บารุงรักษา รือซ่อมแซมเครื่อง
จักรกล ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน ความ
รับผิดชอบของอบจ.

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

17,186,449.61

4,661,424.98

270,050.00

270,050.00

270,050.00

437,565.00

437,565.00

ปี 2563

64,175,720.00

47,750,400.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

41,230,400.00

40,730,400.00

0.00

0.00

2,500,000.00

ปี 2564

-100 %

100 %

100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

200,000

500,000

0

77,500,680

60,265,900

0

0

0

53,805,900

53,405,900

ปี 2565

-94-

85,220.00
60,078.00

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรด้านปศุสัตว์

0.00

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรด้านประมง

0.00

884,855.99

โครงการจัดงานสตูลเกษตรแฟร์

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร

51,824.00

โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการ
เกษตร

0.00

0.00

โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูล ด้านการ
เกษตร

โครงการจัดทาและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล

0.00

0.00

โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูล ด้านการ
เกษตร

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าจ้างทา Application จา น่ายสินค้า
แบบออนไลน์

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานส่งเสริมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

961,570.00

90,000.00

71,297.00

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

ปี 2564

0 %

0 %

100 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

100 %

-100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

100,000

0

0

0

0

100,000

0

1,500,000

ปี 2565

-95-

0.00
1,130,437.99

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

0.00
0.00

รวมงบบุคลากร

0.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

0.00

รวมเงินอุดหนุน

0.00

1,130,437.99

รวมงบดาเนินงาน

โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

เงินอุด นุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

1,130,437.99

0.00

โครงการสตูลเกษตรแฟร์

รวมค่าใช้สอย

0.00

48,460.00

โครงการสตูลเกษตรแฟร์

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรด้านพืช

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,122,867.00

0.00

0.00

0.00

1,122,867.00

1,122,867.00

ปี 2563
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,300,000.00

0.00

0.00

0.00

1,300,000.00

1,300,000.00

0.00

1,000,000.00

ปี 2564

100 %

100 %

100 %

100 %

-100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

200,000

0

0

1,286,900

1,286,900

189,000

1,097,900

2,800,000

900,000

900,000

900,000

1,900,000

1,900,000

ปี 2565

-96-

รวมค่าตอบแทน

161,280.00
0.00
0.00
174,995.00
47,675.00
449,350.00
0.00
0.00

โครงการคลองสวยน้าใส

โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เครือข่าย Green
City

โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เครือข่าย Green
City

โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สี
เขียว

โครงการสนับสนุนการติดตั้งทุ่นจอดเรือจุด
ชมปะการังธรรมชาติ

โครงการสนับสนุนการติดตั้งทุ่นจอดเรือจุด
ชมปะการังธรรมชาติ

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม ตาม ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการจัดการขยะ

0.00

0.00

โครงการคลองสวยน้าใส

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0.00

0.00

0.00

0.00

449,850.00

29,925.00

34,345.00

0.00

0.00

253,401.00

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

200,000.00

300,000.00

ปี 2564

-100 %

100 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

0 %

0 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

200,000

0

30,000

0

0

300,000

0

90,000

90,000

-97-

0.00
0.00
43,307.00
876,607.00
876,607.00
876,607.00
2,007,044.99
183,524,739.39

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม ตาม ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการจัดการขยะ

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวด
ล้อม และพันธุกรรมพืช

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตาม ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

รวมค่าใช้สอย

รวมงบดาเนินงาน

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวมแผนงานการเกษตร

รวมทุกแผนงาน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

208,461,646.01

1,907,888.00

785,021.00

785,021.00

785,021.00

0.00

0.00

17,500.00

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

324,000,000.00

1,930,000.00

630,000.00

630,000.00

630,000.00

ปี 2564

0 %

100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

100,000

0

281,000,000

4,806,900

2,006,900

720,000

630,000

ปี 2565
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 281,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

27,915,120 บาท

รวม

27,915,120 บาท

รวม

27,915,120 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จำนวน
1. กองคลัง ตั้งไว้ 720,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล
2. โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 39,600 บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จำนวน
กองคลัง ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ทดแทนของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
เงินสำรองจ่าย
จำนวน
ตั้งไว้ 14,461,490 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน
ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อน
การเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยได้

759,600 บาท

งบกลาง
งบกลาง

40,000 บาท

14,461,490 บาท
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าการบริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบาราให้กรมธนารักษ์ใน
อัตราร้อยละ 50 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายเพื่อให้สำนักงาน
ธนารักษ์พื้นที่สตูล
กองคลัง ตั้งไว้ 2,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าการบริหาร
จัดการท่าเทียบเรือปากบาราให้กรมธนารักษ์ในอัตราเดือนละ
ร้อยละ 50 ของรายได้จากการบริหารจัดการก่อนหักค่าใช้จ่าย
เพื่อส่งให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
ค่าชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่าเทียบเรือปากบารา

จำนวน

2,500,000 บาท

จำนวน

174,000 บาท

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 174,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของท่าเทียบเรือปากบารา
ค่าเช่าอาคารราชพัสดุที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับท่าเทียบเรือ

จำนวน

172,200 บาท

กองคลัง ตั้งไว้ 172,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าในส่วนที่
ต่อเนื่องกับท่าเทียบเรือปากบารา (อาคารสนับสนุนท่าเรือ
อาคารท่าเรือท่องเที่ยว อาคารอเนกประสงค์ ลานจอดรถ
และสถานีรถรับจ้าง) ในอัตราเดือนละ 13,927 บาท
(จำนวน 3 เดือน) และอัตราเดือนละ 14,488 บาท
(จำนวน 9 เดือน) เพื่อส่งให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

จำนวน

163,000 บาท

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 163,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 และข้อบังคับสมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

จำนวน

49,000 บาท

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 49,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
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เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)

จำนวน

159,700 บาท

กองคลัง ตั้งไว้ 159,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพ
ผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มิใช่ตำแหน่งครู
(ช.ค.บ.)
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน

1,738,300 บาท

กองคลัง ตั้งไว้ 1,738,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จ
รายเดือนลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ ตามหนังสือ ที่ มท
0313.4/ว 0691 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2541, หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 391 ลงวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2553, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
บำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้
จำนวน

100,000 บาท

กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.)
กองคลัง ตั้งไว้ 6,029,910 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.)

จำนวน

6,029,910 บาท

จำนวน

7,920 บาท

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 7,920 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานศึกษา (กสจ.)
เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนฟื้นฟู จำนวน
สมรรถภาพจังหวัดสตูล
กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 1,550,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพจังหวัดสตูล

1,550,000 บาท
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เงินช่วยพิเศษ
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน

จำนวน

10,000 บาท

งานบริหารทั่วไป

รวม

50,150,940 บาท

งบบุคลากร

รวม

28,840,120 บาท

รวม

8,830,680 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 1,399,320 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก
จำนวน
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จำนวน
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล

1,399,320 บาท

1. กองคลัง ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพ
ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย
2. โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินช่วยค่าทำศพในกรณีที่ข้าราชการครู พนักงานครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

300,000 บาท

300,000 บาท

-103-

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 966,240 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของเลขานุการ
และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 5,865,120 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

จำนวน

966,240 บาท

จำนวน

5,865,120 บาท

รวม

20,009,440 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 6,685,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดสำนักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
2. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 3,341,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปี
3. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 303,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจำปี
4. กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 3,488,900 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกอง
การเจ้าหน้าที่ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี

13,818,100 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 441,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดสำนัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดสำนักงาน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 71,640 บาท เพื่อจ่ายเป็น
(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ
ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกองการ
เจ้าหน้าที่
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
ตั้งไว้ 4,440 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ
(พ.ส.ร.) สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
สังกัดกองการเจ้าหน้าที่
เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 477,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 121,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดสำนักงาน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 85,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประจำตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล สังกัดกองการเจ้าหน้าที่

580,440 บาท

684,000 บาท
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ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 578,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 10,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 2,101,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง
ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดสำนัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 1,690,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง
ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัด
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 271,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกองการยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ
4. กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 184,600 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล สังกัดกองการเจ้าหน้าที่
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 91,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษและ/หรือเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จำนวน

578,700 บาท

จำนวน

10,100 บาท

จำนวน

4,247,000 บาท

จำนวน

91,100 บาท
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งบดำเนินงาน

รวม

21,310,820 บาท

ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
จำนวน
ส่วนท้องถิ่น
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 59,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด และค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 5,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 54,000
บาท
2. กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 6,050,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด และค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 5,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง และ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 45,000 บาท
(3) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับ
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งไว้ 6,000,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับ
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (เงินรางวัลประจำปี)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
3. กองคลัง ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินทำขวัญ
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ตามหนังสือที่ สต 0037.2/ว 3367 ลงวันที่
18 สิงหาคม 2552
ค่าเบี้ยประชุม
จำนวน
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

7,884,400 บาท
6,114,000 บาท

20,000 บาท
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จำนวน
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 173,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดสำนัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 72,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของข้าราชการ และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 39,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกอง
การเจ้าหน้าที่
ค่าเช่าบ้าน
จำนวน
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 465,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดสำนักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
2. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 286,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 462,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
เช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัด
กองการเจ้าหน้าที่

286,000 บาท

1,214,400 บาท

-108-

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ
กองคลัง ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล
ค่าจ้างดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล (BSC)
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 150,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันการศึกษาดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล (BSC)
ค่าจ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ
เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดสตูล เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558
ลงวันที่ 20 เมษายน 2558

จำนวน

250,000 บาท

รวม

9,297,120 บาท

จำนวน

3,000 บาท

จำนวน

150,000 บาท

จำนวน

40,000 บาท
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ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน

จำนวน

828,000 บาท

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 828,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน
หรืออาคารสถานที่ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล เช่น อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศการท่องเที่ยว เป็นต้น
ค่าจ้างเหมาบริการ

จำนวน

5,000 บาท

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก

จำนวน

109,520 บาท

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 109,520 บาท
- เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด และแมลงสาบ
บริเวณอาคารสำนักงานหรืออาคารสถานที่ที่เป็นทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เช่น อาคารสำนักงาน อาคาร
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว เป็นต้น
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดหนู
จำนวน

38,600 บาท

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 38,600 บาท
- เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการกำจัดหนู บริเวณอาคารสำนักงาน
หรืออาคารสถานที่ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล เช่น อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศการท่องเที่ยว เป็นต้น
ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์
จำนวน

50,000 บาท

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ของอาคาร
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
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ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

จำนวน

2,352,000 บาท

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 2,352,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของ
สำนักงานหรืออาคารสถานที่ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล เช่น อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว เป็นต้น
ค่าเช่าทรัพย์สิน

จำนวน

594,000 บาท

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 594,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ตามสัญญาผูกพันสัญญาเช่ารถตู้ เลขที่ 01/2563
ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี

จำนวน

5,000 บาท

จำนวน

1,000,000 บาท

จำนวน

3,000 บาท

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
ดำเนินคดี เช่น กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฟ้องบุคคล/
หน่วยงานอื่น หรือบุคคล/หน่วยงานอื่นฟ้ององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้รับผิดในกรณีต่าง ๆ เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่หรือการประชาสัมพันธ์
งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เช่น วารสารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด โปสเตอร์ แผ่นพับ หนังสือที่ระลึก เป็นต้น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด ผลิตรายงาน และ
ถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุ เช่น การจัดทำรายการ
วิทยุส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ ม้วนเทปคลาสเซท ม้วนวิดีโอ แผ่น
สไลด์หรืออื่นๆ เป็นต้น
ค่าซักฟอก
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอกที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ค่าทำประกันภัยรถยนต์ราชการ

จำนวน

250,000 บาท

จำนวน

5,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
กำหนด
ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
จำนวน

30,000 บาท

กองคลัง ตั้งไว้ 250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าทำประกันภัยรถยนต์ราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 2633
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการ
รังวัดที่ดิน ประเมินราคาที่ดินและการดำเนินการอื่น ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ค่าพัฒนาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ เอกสาร ระเบียบ
หรือค่าจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 22,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ เอกสาร ระเบียบ
หรือค่าจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
ของกองการเจ้าหน้าที่
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ค่ารับวารสาร
1. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร การเป็นสมาชิก หรือ
การจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการโดยส่วนรวม
2. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร การเป็นสมาชิก หรือ
การจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการโดยส่วนรวม
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 410,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างการรับเสด็จ
ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ
พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์
ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับแขก
ผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและราษฎรที่มารับเสด็จ
ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุ หรือค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ตลอดจน
ค่ารื้อถอนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับเตรียมการรับเสด็จ
ของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จมาจังหวัดสตูล หรือเสด็จ
ประทับภาคใต้
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางราชพิธี รัฐพิธี
ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จายในการจัดพิธีทางราชพิธี รัฐพิธี
พิธีกรรมทางศาสนา กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติและ
งานประเพณีต่าง ๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มประกอบ
เลี้ยง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรม เป็นต้น

จำนวน

15,000 บาท

จำนวน

470,000 บาท
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(3) ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
บุคคลภายนอก) ตั้งไว้ 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
สำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือ
เยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจ
เยี่ยม หรือตรวจราชการ การแถลงข่าวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และให้หมายรวมถึงการประชุม
ราชการทางไกลผ่านดาวเทียม ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารใน
กรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นต้น
2. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้หมายรวมถึง
การประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณี
ที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นต้น
3. กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณี
ที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นต้น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน

5,000 บาท

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เสียหาย
ยื่นคำขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชดใช้กรณีที่เจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กระทำละเมิดต่อบุคคล
ภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายโดย
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการนั้น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

710,000 บาท

1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
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3. กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา

จำนวน

4,000 บาท

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้
พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พว115งมาลัย ช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สำหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
จำนวน

390,000 บาท

1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของบุคลากร
สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของบุคลากร
สังกัดสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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3. กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของบุคลากร
สังกัดกองการเจ้าหน้าที่
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
โครงการ อบจ.พบประชาชน
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 1,300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบจ.พบ
ประชาชน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (แก้ไขครั้งที่
7/2564) หน้าที่ 29 ลำดับที่ 2

จำนวน

1,300,000 บาท
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
จำนวน
คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้สถานที่และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับเข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นใน
การฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
โครงการพัฒนากลไกการกำกับติดตามและประเมินผลการ
จำนวน
ป้องกันการทุจริต
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนากลไกการ
กำกับติดตามและประเมินผลการป้องกันการทุจริต ที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผูจ้ ัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น
เช่น ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม

120,000 บาท

20,000 บาท
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มทักษะในการ
จำนวน
ปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
จำนวน
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 160,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของสำนักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุด
เสียหายจากการใช้งานปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
2. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของสำนักงานเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือ
ชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
3. กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของกองการเจ้าหน้าที่
ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งาน
ปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

500,000 บาท

250,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

1,406,300 บาท

วัสดุสำนักงาน
จำนวน
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 140,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
(1) ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 80,000 บาท เช่น
ค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์ เป็นต้น
(2) ค่าวัสดุเกี่ยวกับงานวันสำคัญของชาติ ตั้งไว้ 60,000
บาท เช่น ตราสัญลักษณ์ ผ้าสีต่าง ๆ และวัสดุอื่น ๆ สำหรับใช้
ในงานวันสำคัญของชาติ เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการ
ดำเนินการ
2. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น
ค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์ เป็นต้น
3. กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองการเจ้าหน้าที่ เช่น ค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จำนวน
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ฟิวส์
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า แผงบังคับทางไฟ เครื่องรับโทรทัศน์
จานรับสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น

340,000 บาท

52,000 บาท
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2. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น
ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า แผงบังคับทางไฟ เครื่องรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น
วัสดุงานบ้านงานครัว
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น แก้วน้ำ
ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด น้ำจืด เป็นต้น
2. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เช่น แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด น้ำจืด เป็นต้น
3. กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานของกองการเจ้าหน้าที่ เช่น แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด
น้ำจืด เป็นต้น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 655,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เช่น ค่าน้ำมัน
ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง เป็นต้น
2. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 39,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เช่น ค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี
น้ำมันเครื่อง เป็นต้น

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

695,300 บาท
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วัสดุการเกษตร
จำนวน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ค่ายาป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ เป็นต้น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จำนวน
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น
ค่าล้าง อัด ขยายรูป ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ เป็นต้น
2. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เช่น ค่าล้าง อัด ขยายรูป ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ เป็นต้น
3. กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ เช่น ค่าล้าง อัด ขยายรูป
ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ เป็นต้น
วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ค่าแผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น
ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

30,000 บาท

14,000 บาท

255,000 บาท
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3. กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองการเจ้าหน้าที่ เช่น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
กองคลัง ตั้งไว้ 2,100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสถานที่ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้แก่ สำนักงาน, ศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศการท่องเที่ยว, ศูนย์เครื่องจักรกล, หาดราไว,
ซุ้มประตูเมือง, บ่อน้ำพุร้อน เป็นต้น
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
กองคลัง ตั้งไว้ 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสถานที่ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้แก่ สำนักงาน, ศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศการท่องเที่ยว, ศูนย์เครื่องจักรกล เป็นต้น
ค่าบริการโทรศัพท์
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าใช้บริการ
โทรศัพท์ประจำสำนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
2. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าใช้บริการ
โทรศัพท์ประจำสำนักงานของสำนักงานเลขานุการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

รวม

2,723,000 บาท

จำนวน

2,100,000 บาท

จำนวน

300,000 บาท

จำนวน

60,000 บาท
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ค่าบริการไปรษณีย์
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าฝากส่งไปรษณีย์
รายเดือน เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล เป็นต้น
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 123,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ค่าวิทยุสื่อสาร เป็นต้น
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้อง

จำนวน

130,000 บาท

จำนวน

123,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ตั้งไว้ 5,313,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 82,380 บาท
(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ ตั้งไว้
67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 9,780 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตั้งไว้
5,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ
(พ.ส.ร.) สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เงินประจำตำแหน่ง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 121,200 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 265,600 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รวม

7,366,980 บาท

รวม

5,782,980 บาท

รวม

5,782,980 บาท

จำนวน

5,313,800 บาท

จำนวน

82,380 บาท

จำนวน

121,200 บาท

จำนวน

265,600 บาท
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งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 106,600 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ค่าเช่าบ้าน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 390,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กร สถาบันการศึกษา
หรือบุคคลภายนอก ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่าง ๆ พร้อมรวบรวมเป็น
รูปเล่ม
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ เอกสาร ระเบียบ
หรือค่าจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกล
ผ่านดาวเทียม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ในกรณี
ที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น

รวม

1,584,000 บาท

รวม

496,600 บาท

จำนวน

106,600 บาท

จำนวน

390,000 บาท

รวม

810,000 บาท

จำนวน

200,000 บาท

จำนวน

100,000 บาท

จำนวน

40,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

220,000 บาท

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 220,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน

80,000 บาท

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัด
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน
สตูล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น แผน
ดำเนินงาน แผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
ทุกด้าน รวมตลอดทั้งการปรับปรุง/แก้ไขแผนงานฯ) เช่น
ค่าวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

80,000 บาท
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (แก้ไขครั้งที่
7/2564) หน้าที่ 27 ลำดับที่ 1
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจาก
การใช้งานปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
ค่าวัสดุ

จำนวน

50,000 บาท

จำนวน

40,000 บาท

รวม

253,400 บาท

วัสดุสำนักงาน
จำนวน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เช่น ค่ากระดาษ หมึก
ดินสอ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จำนวน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า
สวิตช์ไฟฟ้า แผงบังคับทางไฟ เครื่องรับโทรทัศน์
จานรับสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น

60,000 บาท

5,000 บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เช่น แก้วน้ำ
ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด น้ำจืด เป็นต้น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 39,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เช่น ค่าน้ำมัน
ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง เป็นต้น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เช่น ค่าล้าง
อัด ขยายรูป ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ เป็นต้น
วัสดุคอมพิวเตอร์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 140,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เช่น ค่าแผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ค่าสาธารณูปโภค

จำนวน

7,000 บาท

จำนวน

39,400 บาท

จำนวน

2,000 บาท

จำนวน

140,000 บาท

รวม

24,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
จำนวน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าใช้บริการ
โทรศัพท์ประจำสำนักงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

24,000 บาท
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งานบริหารงานคลัง

รวม

13,835,440 บาท

งบบุคลากร

รวม

11,350,740 บาท

รวม

11,350,740 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
1. กองคลัง ตั้งไว้ 6,010,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกองคลัง
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
2. กองพัสดุและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 3,408,500 บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัด
กองพัสดุและทรัพย์สิน พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
1. กองคลัง ตั้งไว้ 101,280 บาท เพื่อจ่ายเป็น
(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ ตั้งไว้
67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกองคลัง
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้
34,080 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัด
กองคลัง
2. กองพัสดุและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 109,800 บาท เพื่อจ่ายเป็น
(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ ตั้งไว้
67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกองพัสดุ
และทรัพย์สิน
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้
42,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัด
กองพัสดุและทรัพย์สิน

9,418,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

211,080 บาท
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เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
1. กองคลัง ตั้งไว้ 121,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำ
ตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัด
กองคลัง
2. กองพัสดุและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 103,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน
1. กองคลัง ตั้งไว้ 967,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
หรือค่าจ้างของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
สังกัดกองคลัง
2. กองพัสดุและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 459,700 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จำนวน
กองคลัง ตั้งไว้ 69,060 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
และ/หรือเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของของพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกองคลัง
งบดำเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กองพัสดุและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

224,400 บาท

1,427,400 บาท

69,060 บาท

2,484,700 บาท

รวม

1,254,700 บาท

จำนวน

200,000 บาท
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จำนวน
1. กองคลัง ตั้งไว้ 182,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ และพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกองคลัง
2. กองพัสดุและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ
และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัด
กองพัสดุและทรัพย์สิน
ค่าเช่าบ้าน
จำนวน
1. กองคลัง ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกองคลัง
2. กองพัสดุและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 222,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จำนวน
1. กองคลัง ตั้งไว้ 130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กองพัสดุและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม

232,700 บาท

822,000 บาท

630,000 บาท

210,000 บาท
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน

1. กองคลัง ตั้งไว้ 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัด
กองคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
2. กองพัสดุและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัด
กองพัสดุและทรัพย์สิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานการเงินการคลังขององค์การ
จำนวน
บริหารส่วนจังหวัดสตูล
กองคลัง ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม
เกี่ยวกับงานการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น เช่น ค่าวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
โครงการอบรม/สัมมนาผู้ประกอบการที่ชำระภาษีและ
จำนวน
ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองคลัง ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม/สัมมนา
ผู้ประกอบการที่ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การ
บริหารส่วนจัง1หวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผูจ้ ัด
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าวิทยากร ค่าสถานที่
ค่าพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

190,000 บาท

50,000 บาท

50,000 บาท
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พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 7/2564) หน้าที่ 19 ลำดับที่ 1
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน

กองพัสดุและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น เช่น ค่าวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
จำนวน
1. กองคลัง ตั้งไว้ 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของกองคลัง ที่เกิดจากการ
เสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
2. กองพัสดุและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของกองพัสดุและทรัพย์สิน
ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งาน
ปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสำนักงาน
จำนวน
1. กองคลัง ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองคลัง เช่น ค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น
2. กองพัสดุและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองพัสดุและทรัพย์สิน เช่น ค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา

50,000 บาท

80,000 บาท

570,000 บาท
250,000 บาท
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สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
กองคลัง ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานของกองคลัง เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า แผงบังคับ
ทางไฟ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น
วัสดุงานบ้านงานครัว
1. กองคลัง ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานของกองคลัง เช่น แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด น้ำจืด เป็นต้น
2. กองพัสดุและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานของกองพัสดุและทรัพย์สิน เช่น แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด
น้ำจืด เป็นต้น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
1. กองคลัง ตั้งไว้ 43,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองคลัง เช่น ค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน
น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง เป็นต้น
2. กองพัสดุและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 39,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองพัสดุและทรัพย์สิน เช่น ค่าน้ำมันดีเซล
น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง เป็นต้น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
กองคลัง ตั้งไว้ 2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองคลัง เช่น ค่าล้าง อัด ขยายรูป ค่ากระดาษ
เขียนโปสเตอร์ เป็นต้น

จำนวน

5,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

จำนวน

83,000 บาท

จำนวน

2,000 บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์
1. กองคลัง ตั้งไว้ 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองคลัง เช่น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
เป็นต้น
2. กองพัสดุและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองพัสดุและทรัพย์สิน เช่น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ค่าสาธารณูปโภค

จำนวน

220,000 บาท

รวม

30,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
1. กองคลัง ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าใช้บริการ
โทรศัพท์ประจำสำนักงานของกองคลัง
2. กองพัสดุและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าใช้บริการ
โทรศัพท์ประจำสำนักงานของกองพัสดุและทรัพย์สิน

จำนวน

30,000 บาท
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งไว้ 582,900 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัด
หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งไว้ 5,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งไว้ 27,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งไว้ 8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557

รวม

645,500 บาท

รวม

582,900 บาท

รวม

582,900 บาท

จำนวน

582,900 บาท

รวม

62,600 บาท

รวม

5,600 บาท

จำนวน

5,600 บาท

รวม

37,000 บาท

จำนวน

27,000 บาท

จำนวน

8,000 บาท
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ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งไว้ 2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการ
ใช้งานปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ค่าวัสดุ

จำนวน

2,000 บาท

รวม

20,000 บาท

วัสดุสำนักงาน
จำนวน
หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยตรวจสอบภายใน เช่น ค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น
วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยตรวจสอบภายใน เช่น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

10,000 บาท

10,000 บาท
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งานสารสนเทศ

รวม

2,633,900 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,447,900 บาท

รวม

1,447,900 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 894,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจำปี
เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 535,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งบดำเนินงาน
รวม

894,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

18,000 บาท

535,400 บาท

1,186,000 บาท

รวม

96,000 บาท

จำนวน

96,000 บาท
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ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน
"หลักสูตร ทำอย่างไรให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารของราชการ"
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม
เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ “หลักสูตร
ทำอย่างไรให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารของราชการ” ที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผูจ้ ัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 7/2564) หน้าที่ 19 ลำดับที่ 2
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 1,020,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาความรู้
และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 9/2564) หน้าที่ 15 ลำดับที่ 1

1,090,000 บาท

70,000 บาท

1,020,000 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวม

5,344,480 บาท

รวม

338,980 บาท

รวม

338,980 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 155,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 12,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดสำนักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 170,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด
งบดำเนินงาน

จำนวน

155,500 บาท

จำนวน

12,780 บาท

จำนวน

170,700 บาท

รวม

150,000 บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

รวม

150,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
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พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 7/2564) หน้าที่ 15 ลำดับที่ 3
โครงการส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวน

100,000 บาท

รวม

4,855,500 บาท

รวม

4,855,500 บาท

จำนวน

4,855,500 บาท

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น การฝึกอบรม
สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือวัสดุ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 9/2564) หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการระบบเฝ้าระวังและแจ้งอุบัติเหตุระยะไกลอัตโนมัติ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้
4,855,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเฝ้าระวังและแจ้งอุบัติเหตุ
ระยะไกลอัตโนมัติ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 7/2564) หน้าที่ 14 ลำดับที่ 2
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
1. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้
2,884,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
2. โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 9,397,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนข้าราชการครูโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 พร้อมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
1. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้
67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 1,352,520 บาท เพื่อจ่าย
เป็น
(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ ตั้งไว้
1,341,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของ
ข้าราชการครูโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตั้งไว้
11,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ
(พ.ส.ร.) สำหรับข้าราชการครูโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6
เงินประจำตำแหน่ง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เงินวิทยฐานะ
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 1,762,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

รวม

34,096,980 บาท

รวม

20,026,580 บาท

รวม

20,026,580 บาท

จำนวน

12,281,400 บาท

จำนวน

1,419,720 บาท

จำนวน

85,200 บาท

จำนวน

1,762,000 บาท
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ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 257,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างลูกจ้างประจำโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 พร้อมเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างประจำปี
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6
ที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
1. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้
3,385,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 791,860 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้างโรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 33,600 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษและ/หรือเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
ของพนักงานจ้างโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 123,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จำนวน

257,200 บาท

จำนวน

10,000 บาท

จำนวน

4,177,460 บาท

จำนวน

33,600 บาท

รวม

12,920,400 บาท

รวม

351,400 บาท

จำนวน

123,400 บาท
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ค่าเช่าบ้าน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 228,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ

จำนวน

228,000 บาท

รวม

12,090,000 บาท

จำนวน

360,000 บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 360,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 เช่น การจ้างผู้ประกอบการอาหาร
กลางวัน การจ้างเหมาอื่น ๆ เป็นต้น
ค่าจ้างเหมาบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา จำนวน
ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 705,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
ของพนักงานจ้างประจำสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สนามกีฬามาตรฐานแห่งที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชน (บ้านกาเน๊ะ) ค่าจ้าง
เหมาบริการกำจัดปลวก มดและแมลงสาบ อาคารสำนักงาน
หรืออาคารเรียนที่เป็นทรัพย์สินของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6
และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เป็นต้น
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จำนวน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้
40,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้หมายรวมถึงการประชุม
ราชการทางไกลผ่านดาวเทียม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น

705,000 บาท

40,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

260,000 บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 260,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน

90,000 บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษา
จำนวน

50,000 บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขับเคลื่อน
อนาคตสตูลด้านการศึกษา ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าห้อง
ประชุม ค่าเอกสาร/วัสดุ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 9/2564) หน้าที่ 18 ลำดับที่ 1
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โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
จำนวน
จังหวัดสตูล
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผน
พัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากร/กรรมการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าบำรุงสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน 2562 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 9/2564) หน้าที่ 24 ลำดับที่ 4
โครงการนิเทศการศึกษา
จำนวน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนิเทศการศึกษา
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากร/กรรมการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าบำรุงสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม

100,000 บาท

20,000 บาท
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โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้
1,250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 เช่น
(1) จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ทั้งระดับจังหวัด/ภาค/ประเทศ
(2) จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายนอกทั้งระดับ
จังหวัด/ภาค/ประเทศ
(3) กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
(4) กิจกรรมเผยแพร่งานวิชาการโรงเรียน
ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 9/2564) หน้าที่ 26 ลำดับที่ 5

จำนวน

1,250,000 บาท
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โครงการสนับสนุนครูสอนภาษาต่างประเทศให้กับโรงเรียนนิคม จำนวน
พัฒนาผัง 6
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 480,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนครู
สอนภาษาต่างประเทศให้กับโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 เช่น
การจัดจ้างจัดหาชาวต่างชาติ จัดกิจกรรมทักษะการฟัง
การพูด ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 หน้าที่ 172
ลำดับที่ 10
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จำนวน
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 8,635,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เช่น
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพจัดการศึกษาท้องถิ่น
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
(2) ค่าอาหารกลางวัน
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
(6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงเรียน
(7) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น
ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562

480,000 บาท

8,635,000 บาท
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 5/2563) หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหาย
จากการใช้งานปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น ค่ากระดาษ หมึก
ดินสอ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น ฟิวส์
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า แผงบังคับทางไฟ เครื่องรับโทรทัศน์
จานรับสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น
วัสดุงานบ้านงานครัว
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 49,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น แก้วน้ำ
ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด น้ำจืด เป็นต้น
วัสดุก่อสร้าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น ทราย ปูนซีเมนต์
ยางมะตอยสำเร็จรูป กระเบื้อง ปูนขาว เป็นต้น

จำนวน

100,000 บาท

รวม

469,000 บาท

จำนวน

130,000 บาท

จำนวน

15,000 บาท

จำนวน

49,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น
ค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง เป็นต้น
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น
ยาและเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น
วัสดุการเกษตร
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น ค่ายาป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ เป็นต้น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น
ค่าล้าง อัด ขยายรูป ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ เป็นต้น
วัสดุคอมพิวเตอร์
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น ค่าแผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ค่าสาธารณูปโภค

จำนวน

70,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

จำนวน

5,000 บาท

จำนวน

120,000 บาท

รวม

10,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าใช้บริการ
โทรศัพท์ประจำสำนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

จำนวน

10,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 7/2564) หน้าที่ 15 ลำดับที่ 2
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้
1,000,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 7/2564) หน้าที่ 16 ลำดับที่ 3

รวม

150,000 บาท

รวม

150,000 บาท

จำนวน

150,000 บาท

รวม

1,000,000 บาท

รวม

1,000,000 บาท

จำนวน

1,000,000 บาท
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

1,122,900 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

1,122,900 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

1,122,900 บาท

จำนวน

1,122,900 บาท

งานระดับมัธยมศึกษา

รวม

1,200,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

1,200,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,200,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้
1,122,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 7/2564) หน้าที่ 15 ลำดับที่ 1

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนนำร่องเน้นหลักสูตร จำนวน
เฉพาะด้าน(หลักสูตรกีฬา)
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้
1,200,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนนำร่องเน้น
หลักสูตรเฉพาะด้าน (หลักสูตรกีฬา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 หน้าที่ 171
ลำดับที่ 7

1,200,000 บาท
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งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

รวม

1,435,000 บาท

รวม

835,000 บาท

ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาและวิชาการนักเรียนศูนย์การ
จำนวน
ศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดนใต้
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาและ
วิชาการนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)
5 จังหวัดชายแดนใต้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผูจ้ ัด
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ
ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าชุดกีฬา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1/2562) หน้าที่ 12 ลำดับที่ 3
โครงการส่งเสริมแข่งขันทักษะทางวิชาการให้กับศูนย์
จำนวน
การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำจังหวัดสตูล
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 510,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด
(ตาดีกา) ประจำจังหวัดสตูล ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการประกวดแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าป้ายโครงการ
ค่าเกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเช่า
เวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งเวที/จ้างเหมาทำความ
สะอาด ฯลฯ

835,000 บาท

งบดำเนินงาน

200,000 บาท

510,000 บาท
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 9/2564) หน้าที่ 21 ลำดับที่ 3
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดจังหวัดสตูล
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 125,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด
จังหวัดสตูล ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าจ้างเหมาพาหนะเดินทาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 9/2564) หน้าที่ 19 ลำดับที่ 2
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา
โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการและกีฬาเพื่อเปิดโลกทัศน์
ทางการศึกษาเยาวชนมุสลิม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 600,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาอิสลามภาคฟัรฎูอัยนฺสตูล
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานมหกรรมวิชาการ
และกีฬาเพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาเยาวชนมุสลิม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 6/2563) หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1

จำนวน

125,000 บาท

รวม

600,000 บาท

รวม

600,000 บาท

จำนวน

600,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 2,727,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกอง
สาธารณสุข พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล สังกัดกองสาธารณสุข
เงินประจำตำแหน่ง
กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 85,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำ
ตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัด
กองสาธารณสุข
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 768,600 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล สังกัดกองสาธารณสุข
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 85,680 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษและ/หรือเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกอง
สาธารณสุข

รวม

5,413,480 บาท

รวม

3,733,680 บาท

รวม

3,733,680 บาท

จำนวน

2,727,000 บาท

จำนวน

67,200 บาท

จำนวน

85,200 บาท

จำนวน

768,600 บาท

จำนวน

85,680 บาท
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งบดำเนินงาน

รวม

679,800 บาท

รวม

292,800 บาท

จำนวน

16,800 บาท

จำนวน

276,000 บาท

รวม

170,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จำนวน
กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้
หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จำนวน

20,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 16,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการและ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกอง
สาธารณสุข
ค่าเช่าบ้าน
กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 276,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า
บ้านของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกอง
สาธารณสุข
ค่าใช้สอย

กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม

50,000 บาท
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน

30,000 บาท

กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัด
กองสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสาธารณสุข
จำนวน

50,000 บาท

กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคด้านสาธารณสุขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรมฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (แก้ไขครั้งที่
7/2564) หน้าที่ 18 ลำดับที่ 2
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
จำนวน
กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของกองสาธารณสุข ที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ
เป็นต้น
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสำนักงาน
จำนวน
กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองสาธารณสุข เช่น ค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา สิ่งพิมพ์
ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น

20,000 บาท

217,000 บาท
80,000 บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว
กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานของกองสาธารณสุข เช่น แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด
น้ำจืด เป็นต้น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข เช่น ค่าน้ำมันดีเซล น้ำมัน
เบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง เป็นต้น
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เช่น ค่ายา
และเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข เช่น ค่าล้าง อัด ขยายรูป
ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ เป็นต้น
วัสดุคอมพิวเตอร์
กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองสาธารณสุข เช่น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

จำนวน

5,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

จำนวน

2,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

1,000,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,000,000 บาท

จำนวน

1,000,000 บาท

รวม

4,445,000 บาท

รวม

3,636,500 บาท

รวม

3,636,500 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 2,706,800 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกอง
สวัสดิการสังคม พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล สังกัดกองกองสวัสดิการสังคม
เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 103,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประจำตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
สังกัดกองกองสวัสดิการสังคม

2,706,800 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลชุมชน
กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาล
ชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (แก้ไขครั้งที่
7/2564) หน้าที่ 19 ลำดับที่ 3
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

67,200 บาท

103,200 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 759,300 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล สังกัดกองสวัสดิการสังคม
งบดำเนินงาน

จำนวน

759,300 บาท

รวม

808,500 บาท

รวม

332,100 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จำนวน
กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 56,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกอง
สวัสดิการสังคม
ค่าเช่าบ้าน
จำนวน
กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 276,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า
บ้านของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกอง
สวัสดิการสังคม
ค่าใช้สอย
รวม

56,100 บาท

ค่าตอบแทน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จำนวน
กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น

276,000 บาท

220,000 บาท
20,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

50,000 บาท

กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน

80,000 บาท

กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัด
กองสวัสดิการสังคม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการสังคม
จำนวน

50,000 บาท

กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขับเคลื่อน
อนาคตสตูลด้านสวัสดิการสังคมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (แก้ไขครั้งที่
7/2564) หน้าที่ 20 ลำดับที่ 1
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ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของกองสวัสดิการสังคม
ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งาน
ปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
ค่าวัสดุ

จำนวน

20,000 บาท

รวม

246,400 บาท

วัสดุสำนักงาน
กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองสวัสดิการสังคม เช่น ค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานของกองสวัสดิการสังคม เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า
แผงบังคับทางไฟ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม
เป็นต้น
วัสดุงานบ้านงานครัว
กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานของกองสวัสดิการสังคม เช่น แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด
น้ำจืด เป็นต้น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 39,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม เช่น ค่าน้ำมันดีเซล น้ำมัน
เบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง เป็นต้น

จำนวน

100,000 บาท

จำนวน

5,000 บาท

จำนวน

5,000 บาท

จำนวน

39,400 บาท
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วัสดุการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองสวัสดิการสังคม เช่น ค่ายาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
และสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ เป็นต้น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม เช่น ค่าล้าง อัด ขยายรูป
ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ เป็นต้น
วัสดุคอมพิวเตอร์
กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองสวัสดิการสังคม เช่น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ค่าสาธารณูปโภค

จำนวน

10,000 บาท

จำนวน

2,000 บาท

จำนวน

85,000 บาท

รวม

10,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าใช้บริการ
โทรศัพท์ประจำสำนักงานของกองสวัสดิการสังคม

จำนวน

10,000 บาท
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

1,100,000 บาท

รวม

1,100,000 บาท

ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
จำนวน
สตูล
กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (แก้ไขครั้งที่
7/2564) หน้าที่ 22 ลำดับที่ 2
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
จำนวน

1,100,000 บาท

งบดำเนินงาน

กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 9/2564) หน้าที่ 27 ลำดับที่ 1

100,000 บาท

1,000,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการการจัดการขยะอันตรายจังหวัดสตูล
กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการจัดการขยะ
อันตรายจังหวัดสตูล ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้
จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าจ้างเหมาขนส่งและการ
กำจัดขยะอันตราย การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การเดินทางไป
ราชการเพื่อจัดเก็บขยะอันตราย การควบคุมตรวจสอบ
ตรวจรับ การขนส่งขยะอันตราย การจัดฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 9/2564) หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1

รวม

6,651,000 บาท

รวม

400,000 บาท

รวม

400,000 บาท

จำนวน

400,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงก่อสร้างเสริมคันดินบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
แบบครบวงจรเทศบาลตำบลกำแพง
กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 6,251,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถมหินผุคันบ่อฝังกลบขยะ หนาเฉลี่ย 2.20
เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
586.00 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 10,389
ลูกบาศก์เมตร และงานปูแผ่น HDPE หนา 1.5 ม.ม. จำนวน
4,277 ตารางเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่
7/2564) หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1

รวม

6,251,000 บาท

รวม

6,251,000 บาท

จำนวน

6,251,000 บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

1,930,000 บาท

รวม

1,810,000 บาท

รวม

1,780,000 บาท

จำนวน

300,000 บาท

กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสตรีสตูลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (แก้ไขครั้งที่
7/2564) หน้าที่ 23 ลำดับที่ 2
โครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพ
จำนวน

200,000 บาท

งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูล

กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนา
เสริมสร้างเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (แก้ไขครั้งที่
7/2564) หน้าที่ 23 ลำดับที่ 1

-168-

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จำนวน

กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (แก้ไขครั้งที่
7/2564) หน้าที่ 24 ลำดับที่ 3
โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชน
จำนวน
(บ้านกาเน๊ะ)
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชน (บ้านกาเน๊ะ) เช่น ค่าปรับปรุง
/พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 หน้าที่ 181
ลำดับที่ 1

100,000 บาท

30,000 บาท
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โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ OTOP

จำนวน

100,000 บาท

กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ OTOP ที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น
ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นใน
การฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (แก้ไขครั้งที่
7/2564) หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1
โครงการสุดยอดผู้นำสู่ความสมานฉันท์
จำนวน

1,000,000 บาท

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้
1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสุดยอดผู้นำสู่
ความสมานฉันท์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้จัด
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (แก้ไขครั้งที่
7/2564) หน้าที่ 32 ลำดับที่ 3
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โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้
50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยภาคพลเมือง ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (แก้ไขครั้งที่
7/2564) หน้าที่ 30 ลำดับที่ 1
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล เกี่ยวกับค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ADSL ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการทางด้านโทรคมนาคม เป็นต้น

จำนวน

50,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

120,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

120,000 บาท

จำนวน

120,000 บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
รวม

4,962,900 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล
โครงการส่งเสริมการลงทุน
กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 120,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนหอการค้าจังหวัดสตูล เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่
7/2564) หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้
2,838,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) สำหรับ
ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รวม

4,398,500 บาท

รวม

4,398,500 บาท

จำนวน

2,838,700 บาท

จำนวน

4,800 บาท
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เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้
1,477,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง ตั้งไว้ 376,900 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(2) ค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง ตั้งไว้ 1,100,100 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำสนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จำนวน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษและ/หรือเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ประจำสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
งบดำเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

18,000 บาท

1,477,000 บาท

60,000 บาท

564,400 บาท

รวม

134,400 บาท

จำนวน

134,400 บาท
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
กองคลัง ตั้งไว้ 310,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับสนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล และสนามกีฬามาตรฐานแห่งที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
กองคลัง ตั้งไว้ 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับสนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล และสนามกีฬามาตรฐานแห่งที่ 2 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาจาบังเกมส์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาฯ ค่าเงินรางวัล
ค่าถ้วยรางวัล ค่าจ้างจัดทำสนามแข่งขัน ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ
เก้าอี้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ
อุปกรณ์แข่งขัน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

รวม

430,000 บาท

จำนวน

310,000 บาท

จำนวน

120,000 บาท

รวม

7,540,000 บาท

รวม

5,640,000 บาท

รวม

5,540,000 บาท

จำนวน

300,000 บาท
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 9/2564) หน้าที่ 41 ลำดับที่ 7
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน

จำนวน

400,000 บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียนและเยาวชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ/
วงดุริยางค์ ค่าจัดทำสูจิบัตร/เกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล/เหรียญ
รางวัล ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดทำสนาม/สถานที่
ค่าจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา
และอื่น ๆ ค่าจ้างการแสดง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 หน้าที่ 189
ลำดับที่ 11
โครงการจัดการแข่งขันตะกร้อสตูลลีก
จำนวน

800,000 บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขัน
ตะกร้อสตูลลีกที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าจ้างเหมาจัดการแข่งขัน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์การจัดการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าชุด
กีฬา ค่าจัดทำสปอร์ตโฆษณา ค่าจัดทำบัตรประจำตัวนักกีฬา/
เจ้าหน้าที่ ค่าจัดสูจิบัตร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำป้าย
โปสเตอร์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่
7/2564) หน้าที่ 17 ลำดับที่ 3
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลสตูลลีก

จำนวน

2,240,000 บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้
2,240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขัน
ฟุตบอลสตูลลีกที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ค่าจ้างเหมาทำสนามแข่งขัน
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมการแข่งขัน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์การแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในพิธีปิด ค่าเกียรติบัตร
ค่ารางวัลการแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล ค่าจัดทำ
บัตรนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และสูจิบัตร ค่าสปอร์ตโฆษณา
ค่าจัดทำโปสเตอร์ ค่าประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 9/2564) หน้าที่ 29 ลำดับที่ 1
โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลสตูลลีก

จำนวน

800,000 บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขัน
วอลเลย์บอลสตูลลีกที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผูจ้ ัด
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าจ้างเหมาจัดการแข่งขัน
ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล
ค่าชุดกีฬา ค่าจัดทำสปอร์ตโฆษณา ค่าจัดทำบัตรประจำตัว
นักกีฬา/เจ้าหน้าที่ ค่าจัดทำสูจิบัตร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าจัดทำป้ายโปสเตอร์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง ฯลฯ
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 หน้าที่ 190
ลำดับที่ 13
โครงการจัดงานแข่งขันเซปักตะกร้อ (สตูลคัพเขาน้อยเกมส์)

จำนวน

100,000 บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขัน
เซปักตะกร้อ (สตูลคัพเขาน้อยเกมส์) ที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าเงิน
รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเช่าเวที พร้อมอุปกรณ์เครื่องเสียง
ค่าป้ายไวนิล/ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมา
รถแห่พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 9/2564) หน้าที่ 37 ลำดับที่ 5
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน

800,000 บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น เช่น รางวัลการประกวด/แข่งขัน ค่าวัสดุ
ค่าจัดตกแต่งสถานที่/บริเวณกิจกรรม ค่าเช่าพร้อมติดตั้งและ
รื้อถอนเต็นท์ เวที เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอี้ ค่าป้ายเวทีและป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ฯลฯ
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1/2562) หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการกีฬาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร
ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ค่าเกียรติบัตร ค่าสถานที่จัดโครงการ
ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 หน้าที่ 184
ลำดับที่ 2
ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ
ตาข่ายกีฬา นาฬิกาจับเวลา เป็นต้น

จำนวน

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จำนวน

100,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

900,000 บาท

รวม

900,000 บาท

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาสนามกีฬาองค์การบริหาร
จำนวน
ส่วนจังหวัดสตูล
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 900,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล และสนามกีฬามาตรฐานแห่งที่ 2 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
กำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 หน้าที่ 185
ลำดับที่ 4
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาจังหวัดสตูล
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสตูล เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาจังหวัดสตูล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 7/2564) หน้าที่ 18 ลำดับที่ 4

900,000 บาท

1,000,000 บาท

รวม

1,000,000 บาท

จำนวน

1,000,000 บาท

-179-

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตั้งไว้ 2,700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันว่าว
ประเพณีจังหวัดสตูลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผูจ้ ัด
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าเงินรางวัลการแข่งขัน
ค่าตอบแทนกรรมการ/วงดุริยางค์ ค่าจัดทำสูจิบัตร/
เกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดทำ
สนาม/สถานที่ภายในงาน ค่าเช่าระบบแสงสีเสียง จอบนเวที
ค่าจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจ้างทำนิทรรศการและสาธิต ค่าทำความสะอาดเก็บขยะ
ค่าจ้างการแสดง ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าส่อง
สว่างภายในงาน ค่ากระแสไฟฟ้าภายในงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1/2562) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 2

รวม

6,970,000 บาท

รวม

6,130,000 บาท

รวม

6,130,000 บาท

จำนวน

2,700,000 บาท
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โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อีดิ้ลฟิตรี)

จำนวน

400,000 บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวัน
ซาลามัตฮารีรายา (อีดิ้ลฟิตรี) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าเช่าเวทีพร้อม
ฉากหลัง ระบบแสงสีเสียงบนเวที จอโปรเจคเตอร์ ไฟประดับ
อาคารมัสยิด และไฟประดับภายในงาน ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ
พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเงินรางวัลการประกวด ค่าถ้วยรางวัล
ค่าตอบแทนกรรมการการประกวด ค่าเช่าพร้อมติดตั้งเต็นท์
โต๊ะ เก้าอี้ ระบบแสงสว่างภายในเต็นท์ ค่าจ้างประดับตกแต่ง
สถานที่ภายในงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ภายในงาน ค่าวัสดุในการดำเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 หน้าที่ 160
ลำดับที่ 3
โครงการศาสนิกสัมพันธ์
จำนวน

70,000 บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศาสนิกสัมพันธ์
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร
ค่าป้ายไวนิลและเกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ
เก้าอี้ เครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 9/2564) หน้าที่ 42 ลำดับที่ 8
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตั้งไว้ 1,800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรม
ในเดือนรอมฎอนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้จดั
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าวัสดุสนับสนุนการละศีลอด
ค่าจัดทำตารางเวลาปรกอบศาสนกิจ ค่าจัดทำป้ายโครงการ
ค่าเช่าเวลาสถานีวิทยุกระจายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559, หนังสือที่ มท 0808.4/ว 5063 ลงวันที่
16 ธันวาคม 2554 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการ
จัดทำโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน, หนังสือ
ที่ สฬ 1853.175/2556 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เรื่อง
คำแนะนำแนวทางปฏิบัติสำหรับราชการในเดือนรอมฎอน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 9/2564) หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1

จำนวน

1,800,000 บาท
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม
จำนวน
จังหวัดสตูล (ศูนย์คลองช้าง)
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมจังหวัดสตูล (ศูนย์คลองช้าง) ที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงาน
อื่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าเกียรติบัตร ค่ากระเป๋าเอกสาร
ค่าคู่มือการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าจ้างเหมารถบัส ค่าของ
สมนาคุณ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 9/2564) หน้าที่ 32 ลำดับที่ 3
โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ
จำนวน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณี
ชักพระที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ/พิธีกร ค่าจ้างการ
แสดง ค่าเวทีและระบบแสงสีเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 หน้าที่ 164
ลำดับที่ 10

240,000 บาท

400,000 บาท
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โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้นับถือ
จำนวน
ศาสนาพุทธ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ผู้นับถือศาสนาพุทธที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย
ไวนิลและเกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 9/2564) หน้าที่ 39 ลำดับที่ 6
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้นับถือ
จำนวน
ศาสนาอิสลาม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 160,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ผู้นับถือศาสนาอิสลามที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย
ไวนิลและเกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้
เครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 9/2564) หน้าที่ 35 ลำดับที่ 4

80,000 บาท

160,000 บาท
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โครงการอบรมผู้สอนภาษามลายูรูปแบบรูมี

จำนวน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมผู้สอน
ภาษามลายูรูปแบบรูมีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็น
ผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายไวนิลและเกียรติบัตร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 7/2564) หน้าที่ 16 ลำดับที่ 2
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน
จำนวน
"รากแก้วแห่งปัญญา"
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน “รากแก้วแห่งปัญญา”
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวิทยากร ค่าป้ายไวนิลและเกียรติบัตร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 9/2564) หน้าที่ 31 ลำดับที่ 2

200,000 บาท

80,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

840,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

840,000 บาท

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา
โครงการจัดงานวันรำลึกเกียรติประวัติท่านศาสดามูฮัมหมัด
จำนวน
(ซ.ล.)
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 400,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาอิสลามภาคฟัรฎูอัยนฺสตูล
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานรำลึกเกียรติประวัติ
ท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 6/2563) หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1
โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน
จำนวน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 160,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 หน้าที่ 163
ลำดับที่ 9

400,000 บาท

160,000 บาท
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โครงการอบรมศีลจาริณี
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 80,000 บาท
-เพื่ออุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการอบรมศีลจาริณี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 หน้าที่ 162
ลำดับที่ 7
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา
วันเข้าพรรษา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 30,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา
วันเข้าพรรษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 หน้าที่ 163
ลำดับที่ 8

จำนวน

80,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 70,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 หน้าที่ 161
ลำดับที่ 5
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา
วันวิสาขบูชา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา
วันวิสาขบูชา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 หน้าที่ 162
ลำดับที่ 6

จำนวน

70,000 บาท

จำนวน

100,000 บาท
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 2,145,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดสำนักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
เงินประจำตำแหน่ง
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 1,031,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง
ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดสำนัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 75,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่ไปปฏิบัติงาน
ณ ท่าเทียบเรือปากบารา
ค่าเช่าบ้าน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 168,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดสำนักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

รวม

13,932,800 บาท

รวม

3,194,700 บาท

รวม

3,194,700 บาท

จำนวน

2,145,000 บาท

จำนวน

18,000 บาท

จำนวน

1,031,700 บาท

รวม

10,178,100 บาท

รวม

243,000 บาท

จำนวน

75,000 บาท

จำนวน

168,000 บาท
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 16,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ สำหรับบริหารจัดการ
ท่าเทียบเรือปากบาราและแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน
ค่าจ้างเหมาบริการของพนักงานประจำท่าเทียบเรือปากบารา
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 2,123,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการของพนักงานประจำท่าเทียบ
เรือปากบารา
ค่าจ้างเหมาบริการของพนักงานประจำแหล่งท่องเที่ยว
บ่อน้ำพุร้อน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 432,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการของพนักงานประจำแหล่ง
ท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือปากบารา
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สำหรับการบริหารจัดการ
ท่าเทียบเรือปากบารา เช่น การจ้างเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่ง
ปฏิกูล การจ้างเหมาอื่น ๆ เป็นต้น
ค่าเบี้ยประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินอาคารราชพัสดุ
ท่าเทียบเรือปากบารา
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 292,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินอาคาร
ราชพัสดุท่าเทียบเรือปากบารา

รวม

8,184,100 บาท

จำนวน

16,200 บาท

จำนวน

2,123,100 บาท

จำนวน

432,000 บาท

จำนวน

100,000 บาท

จำนวน

292,800 บาท
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ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 1,400,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
จังหวัดสตูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ สารคดี
วิถีชีวิตมุสลิม เทศกาล วาระสำคัญ แผ่นพับ เอกสารเผยแพร่
โทรทัศน์ เป็นต้น
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
บุคคลภายนอก) ท่าเทียบเรือปากบาราและแหล่งท่องเที่ยว
บ่อน้ำพุร้อน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สำหรับ
กรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยม หรือ
ตรวจราชการ การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ณ ท่าเทียบเรือปากบารา หรือแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการ Satun Geopark Fossil Festival
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ Satun
Geopark Fossil Festival ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ

จำนวน

1,400,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

300,000 บาท
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 7/2564) หน้าที่ 7 ลำดับที่ 4
โครงการ Satun Halal Street
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ Satun Halal
Street ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 หน้าที่ 134
ลำดับที่ 14

จำนวน

400,000 บาท
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โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว

จำนวน

100,000 บาท

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขับเคลื่อน
อนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยวที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 หน้าที่ 132
ลำดับที่ 2
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
จำนวน

160,000 บาท

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 160,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่ารับรอง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดงและ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 หน้าที่ 132
ลำดับที่ 3
โครงการจัดงานแข่งขันตกปลาบาราฟิซชิ่งคัพ

จำนวน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขัน
ตกปลาบาราฟิชชิ่งคัพที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็น
ผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 หน้าที่ 132
ลำดับที่ 5
โครงการจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอละงู
จำนวน
(ยอนหอยหลอด)
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานเทศกาล
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอละงู (ยอนหอยหลอด) ที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผูจ้ ัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น
ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ
การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 หน้าที่ 133
ลำดับที่ 7

80,000 บาท

120,000 บาท
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โครงการจัดงานมรกตอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อยของดี
จำนวน
ที่ละงู (La-Ngu Food Festival)
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 160,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานมรกต
อันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู (La-Ngu Food
Festival) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 หน้าที่ 133
ลำดับที่ 8
โครงการจัดอบรมมัคคุเทศก์
จำนวน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดอบรม
มัคคุเทศก์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้สถานที่และ
การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของ
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 หน้าที่ 133
ลำดับที่ 9

160,000 บาท

200,000 บาท
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

จำนวน

300,000 บาท

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2/2563) หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1
โครงการรักษ์ เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล
จำนวน

1,000,000 บาท

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษ์เล ป่า เปิด
ฟ้าอันดามันสตูลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้จัด
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมา
จัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 หน้าที่ 131
ลำดับที่ 1
โครงการวันเต่าโลก (World Turtle Day)
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเต่าโลก
(World Turtle Day) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็น
ผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 หน้าที่ 132
ลำดับที่ 4

จำนวน

80,000 บาท
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โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จำนวน
ในระดับภูมิภาค
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม
การตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 หน้าที่ 134
ลำดับที่ 15
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล
จำนวน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่ารับรอง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดงและ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ

400,000 บาท

200,000 บาท
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 หน้าที่ 134
ลำดับที่ 13
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องกับอุทยานธรณีโลก
สตูล
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้เกี่ยวข้องกับอุทยานธรณีโลกสตูลที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น
ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ
การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่า
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 7/2564) หน้าที่ 7 ลำดับที่ 3

จำนวน

100,000 บาท
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ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ใช้งานประจำ
ณ ท่าเทียบเรือปากบาราและแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
ค่าวัสดุ

จำนวน

200,000 บาท

รวม

520,000 บาท

วัสดุสำนักงาน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 140,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานสำหรับการบริหารจัดการ
ท่าเทียบเรือปากบาราและแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน เช่น
ค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์ เป็นต้น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับการบริหารจัดการ
ท่าเทียบเรือปากบาราและแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน เช่น
ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า แผงบังคับทางไฟ เครื่องรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น
วัสดุงานบ้านงานครัว
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 170,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับการบริหาร
จัดการท่าเทียบเรือปากบาราและแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน
เช่น แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด น้ำจืด เป็นต้น
วัสดุก่อสร้าง
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับการบริหารจัดการ
ท่าเทียบเรือปากบาราและแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน เช่น
ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ
เป็นต้น

จำนวน

140,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

จำนวน

170,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 55,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับการบริหาร
จัดการท่าเทียบเรือปากบาราและแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน
เช่น ค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง
เป็นต้น
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับการ
บริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบาราและแหล่งท่องเที่ยว
บ่อน้ำพุร้อน เช่น ยาและเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น
วัสดุการเกษตร
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรสำหรับการบริหารจัดการ
ท่าเทียบเรือปากบาราและแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน เช่น
ค่ายาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย
วัสดุเพาะชำ เป็นต้น
วัสดุคอมพิวเตอร์
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารจัดการ
ท่าเทียบเรือปากบาราและแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน เช่น
ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
วัสดุอื่น
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นสำหรับการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ
ปากบาราและแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน เช่น มิเตอร์น้ำไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ เป็นต้น

จำนวน

55,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

25,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

1,231,000 บาท

ค่าไฟฟ้า
จำนวน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 960,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของท่าเทียบเรือปากบารา
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
จำนวน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของท่าเทียบเรือปากบารา
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จำนวน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 21,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมของท่าเทียบเรือ
ปากบารา เช่น ค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ADSL ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การบริการทางด้านโทรคมนาคม เป็นต้น
งบลงทุน
รวม

960,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาท่าเทียบเรือปากบารา
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารท่าเทียบเรือ
ปากบารา ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 7/2564) หน้า 6 ลำดับที่ 2

250,000 บาท

21,000 บาท

200,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จำนวน

200,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

360,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

360,000 บาท

จำนวน

360,000 บาท

รวม

17,234,780 บาท

รวม

13,064,380 บาท

รวม

13,064,380 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
กองช่าง ตั้งไว้ 5,532,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกองช่าง
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
กองช่าง ตั้งไว้ 153,360 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
สังกัดกองช่าง
เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
กองช่างไว้ 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกองช่าง

5,532,300 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล
โครงการขับเคลื่อนอุทยานธรณีโลกสตูล
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 360,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนสมาคมอุทยานธรณีโลกสตูล เป็นค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินโครงการขับเคลื่อนอุทยานธรณีโลกสตูล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 9/2564) หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

153,360 บาท

72,000 บาท

-203-

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
จำนวน
กองช่าง ตั้งไว้ 2,694,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกองช่าง
พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน
กองช่าง ตั้งไว้ 4,325,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
หรือค่าจ้างของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
สังกัดกองช่าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จำนวน
กองช่าง ตั้งไว้ 287,220 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
และ/หรือเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกองช่าง
งบดำเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
กองช่าง ตั้งไว้ 572,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัด
กองช่าง
ค่าเช่าบ้าน
กองช่าง ตั้งไว้ 432,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกองช่าง
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างสำรวจออกแบบโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลดำเนินการ
กองช่าง ตั้งไว้ 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างสำรวจออกแบบโครงการที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลดำเนินการ

2,694,000 บาท

4,325,500 บาท

287,220 บาท

4,170,400 บาท

รวม

1,004,800 บาท

จำนวน

572,800 บาท

จำนวน

432,000 บาท

รวม

2,770,000 บาท

จำนวน

200,000 บาท
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ค่าจ้างเหมาบริการ

จำนวน

กองช่าง ตั้งไว้ 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กองช่าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างจัดทำรูปทัศนียภาพ
ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด
สวนสาธารณะหาดราไว และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เป็นต้น
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จำนวน
กองช่าง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้หมาย
รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จำนวน
กองช่าง ตั้งไว้ 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
กองช่าง ตั้งไว้ 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัด
กองช่าง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557

จำนวน

200,000 บาท

20,000 บาท

200,000 บาท

150,000 บาท
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ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
กองช่าง ตั้งไว้ 2,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นต้น
ค่าวัสดุ

จำนวน

2,000,000 บาท

รวม

365,000 บาท

วัสดุสำนักงาน
กองช่าง ตั้งไว้ 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองช่าง เช่น ค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
กองช่าง ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานของกองช่าง เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า แผงบังคับ
ทางไฟ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น
วัสดุงานบ้านงานครัว
กองช่าง ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานของกองช่าง เช่น แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด น้ำจืด เป็นต้น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
กองช่าง ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น ค่าล้าง อัด ขยายรูป ค่ากระดาษ
เขียนโปสเตอร์ เป็นต้น
วัสดุคอมพิวเตอร์
กองช่าง ตั้งไว้ 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองช่าง เช่น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
เป็นต้น

จำนวน

150,000 บาท

จำนวน

5,000 บาท

จำนวน

5,000 บาท

จำนวน

5,000 บาท

จำนวน

200,000 บาท
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

30,600 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
จำนวน
กองช่าง ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าใช้บริการ
โทรศัพท์ประจำสำนักงานของกองช่าง
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จำนวน
กองช่าง ตั้งไว้ 20,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าต่ออายุและบำรุงรักษาเครื่องบันทึกข้อมูลการ
เดินทาง (GPS)
งานก่อสร้าง
รวม

10,000 บาท

20,600 บาท

60,265,900 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

6,460,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

6,460,000 บาท

จำนวน

4,000,000 บาท

จำนวน

650,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง
กองช่าง ตั้งไว้ 4,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมทรัพย์สินหรือ
สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูลที่ชำรุดระหว่างปี และสนับสนุนหน่วยงานอื่นใน
การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดถึงใช้ตามภารกิจต่าง ๆ ที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลรับผิดชอบ เช่น ค่าดิน ดินลูกรัง หินผุ
หินคลุก เป็นต้น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
กองช่าง ตั้งไว้ 650,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับ
ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ เครื่องยนต์
เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่ชำรุด
เสียหายหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานให้อยู่ในสภาพดี
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เป็นต้น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
กองช่าง ตั้งไว้ 1,800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับปฏิบัติงาน
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดและกิจการต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล รวมถึงการสนับสนุนหน่วยงานอื่นใน
การพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมัน
เบนซิน น้ำมันจารบี เป็นต้น
วัสดุการเกษตร
กองช่าง ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองช่าง เช่น ค่ายาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ เป็นต้น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ (Overhaul)
กองช่าง ตั้งไว้ 400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ
(Overhaul) รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

จำนวน

1,800,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

รวม

53,805,900 บาท

รวม

400,000 บาท

จำนวน

400,000 บาท
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือทุ่นลอยบริเวณพื้นที่องค์การ
สะพานปลา หมู่ที่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล
กองช่าง ตั้งไว้ 2,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือทุ่นลอย ขนาดพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลกำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่
7/2564) หน้าที่ 11 ลำดับที่ 8
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านซอย 5 หมู่ที่ 4 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง บ้านปลักหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ
กองช่าง ตั้งไว้ 4,240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกำหนดและแบบมาตรฐาน
งานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่
7/2564) หน้าที่ 11 ลำดับที่ 7

รวม

53,405,900 บาท

จำนวน

2,500,000 บาท

จำนวน

4,240,000 บาท
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โครงการปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0062
จำนวน
บ้านในเมือง หมู่ที่ 12 - บ้านควนตานี หมู่ที่ 4
กองช่าง ตั้งไว้ 5,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.268
กิโลเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่
7/2564) หน้าที่ 10 ลำดับที่ 5
โครงการปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0076
จำนวน
บ้านผังตัวอย่าง - หมู่ที่ 8 ตำบลอุใดเจริญ
กองช่าง ตั้งไว้ 2,200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.530
กิโลเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่
7/2564) หน้าที่ 10 ลำดับที่ 6

5,000,000 บาท

2,200,000 บาท
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โครงการปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0078
จำนวน
หมู่ที่ 9 ตำบลควนสตอ - หมู่ที่ 4 ตำบลย่านซื่อ
กองช่าง ตั้งไว้ 3,800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางวัสดุปรับเกลี่ย
ข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0.705 กิโลเมตร ตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกำหนดและแบบมาตรฐาน
งานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่
7/2564) หน้าที่ 10 ลำดับที่ 4
โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0061
จำนวน
บ้านห้วยไทร - บ้านผัง 41
กองช่าง ตั้งไว้ 1,053,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ
1.00 เมตร ระยะทาง 2.025 กิโลเมตร ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกำหนดและแบบมาตรฐาน
งานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 10,530,000 บาท ได้รับการจัดสรรงบอุดหนุน
เฉพาะกิจจำนวน 9,477,000 บาท และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล สมทบ 10% จำนวน 1,053,000 บาท)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (แก้ไขครั้งที่
5/2563) หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1

3,800,000 บาท

1,053,000 บาท
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โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0065
จำนวน
บ้านช่องไทร - บ้านท่าซิว
กองช่าง ตั้งไว้ 7,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.630
กิโลเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 9/2564) หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2
โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0082
จำนวน
หัวสะพานละงู - บ้านผัง 17, บ้านผัง 18
กองช่าง ตั้งไว้ 6,800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.700
กิโลเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 9/2564) หน้าที่ 8 ลำดับที่ 3

7,500,000 บาท

6,800,000 บาท
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โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0031
จำนวน
บ้านเกาะใหญ่ - บ้านบูเก็ตยามู
กองช่าง ตั้งไว้ 10,400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ
1.00 เมตร ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกำหนดและแบบมาตรฐาน
งานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 9/2564) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 1
โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0038
จำนวน
โรงเรียนบ้านปากละงู - บ้านท่าชะมวง
กองช่าง ตั้งไว้ 1,212,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.110
กิโลเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (งบประมาณรวมทั้งสิ้น 12,129,000 บาท ได้รับการ
จัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน 10,916,100 บาท และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมทบ 10% จำนวน
1,212,900 บาท)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 หน้าที่ 147
ลำดับที่ 16

10,400,000 บาท

1,212,900 บาท
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โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0058
จำนวน
บ้านปลักสาวสูง - บ้านทุ่งพัก
กองช่าง ตั้งไว้ 4,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.295
กิโลเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 หน้าที่ 143
ลำดับที่ 3
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนน
จำนวน
กองช่าง ตั้งไว้ 3,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบริเวณ
จุดเสี่ยงอันตรายบนถนน ตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูลกำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่
7/2564) หน้าที่ 11 ลำดับที่ 10

4,500,000 บาท

3,000,000 บาท
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟจราจร

จำนวน

กองช่าง ตั้งไว้ 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่างและ
ไฟจราจร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
กำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่
7/2564) หน้าที่ 11 ลำดับที่ 9
ค่าปรับปรุง บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ จำนวน
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองช่าง ตั้งไว้ 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 5/2563) หน้าที่ 19 ลำดับที่ 1
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
จำนวน
กองพัสดุและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
รายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

500,000 บาท

500,000 บาท

200,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

2,800,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

1,900,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,900,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างทำ Application จำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์

จำนวน

1,500,000 บาท

กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 1,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทำ Application จำหน่าย
สินค้าแบบออนไลน์ รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูกำหนด
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร

จำนวน

100,000 บาท

กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขับเคลื่อน
อนาคตสตูลด้านการเกษตรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (แก้ไขครั้งที่
7/2564) หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1

-216-

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร

จำนวน

100,000 บาท

กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ
เกษตรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม
ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่
7/2564) หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1
โครงการสตูลเกษตรแฟร์
จำนวน

200,000 บาท

กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสตูลเกษตรแฟร์
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าสถานที่จัด
งาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน
ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (แก้ไขครั้งที่
7/2564) หน้าที่ 4 ลำดับที่ 2
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งบเงินอุดหนุน

รวม

900,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

900,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ สังคมและ
จำนวน
สิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 900,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) เป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 9/2564) หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

900,000 บาท

รวม

2,006,900 บาท

รวม

1,286,900 บาท

รวม

1,286,900 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 1,097,900บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกอง
สาธารณสุข พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน
กองสาธารณสุขไว้ 189,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
หรือค่าจ้างของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
สังกัดกองสาธารณสุข

1,097,900 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

189,000 บาท
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งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สังกัดกอง
สาธารณสุข
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการคลองสวยน้ำใส
กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น เช่น สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และจัดกิจกรรมเพื่อ
การรณรงค์ การจัดอบรมให้ความรู้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (แก้ไขครั้งที่
7/2564) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 2

รวม

720,000 บาท

รวม

90,000 บาท

จำนวน

90,000 บาท

รวม

630,000 บาท

จำนวน

300,000 บาท
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โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว

จำนวน

กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียวที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น การจัดกิจกรรมในวัน
สำคัญ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
โครงการสนับสนุนการติดตั้งทุ่นจอดเรือจุดชมปะการัง
จำนวน
ธรรมชาติ
กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการ
ติดตั้งทุ่นจอดเรือจุดชมปะการังที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์พร้อมติดตั้งทุ่น และการเดินทางไปราชการเพื่อสำรวจ
และติดตั้งทุ่น เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (แก้ไขครั้งที่
7/2564) หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1

30,000 บาท

200,000 บาท
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โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
จำนวน
พันธุกรรมพืช
กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพันธุกรรมพืชที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผูจ้ ัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรมฯ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่
7/2564) หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1

100,000 บาท

