การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2553
วันที่ 15 สิงหาคม 2553
เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
--------------------------------------------------รายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลที่มาประชุม
1. นายประชา กาสาเอก
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
2. นายอนุสรณ มรรคาเขต
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
3. นายยํามาฮาร โอสถาน
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
4. ด.ต.สุกฤษฎิ์ มอญแกว
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
5. นายเฉลิม บัวเพ็ชร
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
6. นายธรรมศักดิ์ แดงนอย
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
7. นายนาวาวี ลิมานิ
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
8. นายสมพล อาดํา
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
9. นายดนัย หลงโสะ
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
10. นายกําธร หมาดสา
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
11. นายวัชระพงศ วัฒนะ
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอเมือง
12. นายหรน อุศมา
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอละงู
13. นายจํารูญ ดีเสาวภาคย
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอละงู
14. นายวีรชัย ราโอบ
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอละงู
15. นายอับดุลรอมัน ผาติวรากร สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอละงู
16. นายวินัย สําเร
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอละงู
17. นายประเสริฐ แซอึ้ง
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอทุงหวา
18. นายสานิตย ยอดรุง
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอทุงหวา
19. นายนิคม บัวนวล
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอควนกาหลง
20. นายวิเชียร บัวงาม
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอควนกาหลง
21. นายบาสอด หลังยาหนาย
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอควนโดน
22. นายอาบู ฮะอุรา
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอควนโดน
23. นายนูรุดดีน ยาหยาหมัน
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอทาแพ
24. นายอาทิตย สุวรรณโณ
สมาชิกสภา อบจ.สตูล อําเภอมะนัง

คนที่ 1
คนที่ 2
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 5
เขต 6
เขต 7
เขต 8
เขต 9
เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 5
เขต 1
เขต 2
เขต 1
เขต 3
เขต 1
เขต 2
เขต 2
เขต 1
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รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์
2. นายสะการิยา อุมาจิ
3. นายรอสี ใบกาเด็ม
5. นายวรรโณ เวชศาสตร
6. นายกอหรี ปญญายาว
7. นายเสนาะ ปาลาวัน
8. นางลัญจนา ภัทราภินันท
9. นายอภิศักดิ์ อารีกุล
10. นายประพันธ สารานพกุล
11. นางสาวเสาวณีย แซจิว
12. นางสาวเสาวลี ชูเกิด
13. นางเกษร เกตุแกน
14. นายสุทธิพงษ โตะศนิ
15. นายประยูร โขขัด
16. นายนิพนธ มรรคาเขต
17. นายสุพจน นเรนทราช
18. นางนาฏยา หนูสมจิตต
19. นายมารุต โขขัด
20. นายเจษฎา กาสาเอก
21. นางสาวปาริฉัตร ทองอินทร
22. นางสาววิภารัตน ไพบูลย
23. นายปรีชา ออนประชู
24. นางสาวคอดียะ คงแดง
25. นายอุทร กุดาเหม
26. นายอเนก จันทรงาม
27. น.ส.ผาณิตาณ อนุพงศ
28. น.ส.มัลลิกา พันธภาค
29. นายจีรพัฒน ทีปไพบูลย
30. นายศิริ มรรคาเขต
31. นางบุญเรียม มากนวล
32. นายทวีศักดิ์ เล็กสุด
33. น.ส.วรัญญา สันมาแอ
34. น.ส.สุนันทา บุญชวย
35. นายทศพล สัญญา
36. นายอัศรี เกปน

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล คนที่ 1
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล คนที่ 2
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ผูอํานวยการกองกิจการสภา ฯ
ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
แทนผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองชาง
แทนผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานทั่วไป 7
นักบริหารงานทั่วไป 6
นักบริหารงานทั่วไป 6
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูสื่อขาวทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหฯ
นักบริหารนโยบายและแผน 6
นักสื่อสารมวลชน สวท.สตูล
นายชางไฟฟาชํานาญการ
นักบริหารงานนโยบายและแผน 6
นักบริหารงานนโยบายและแผน 6
นักวิชาการประชาสัมพันธ 5
ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ
ผูชวยเจาหนาที่โสตฯ
คนงาน
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เลขานุการสภาฯ
นายวินัย สําเร

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นายประชา กาสาเอก

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

ขอประชุม
เรื่องเปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปพุทธศักราช 2553 ตามมติที่
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เมื่อคราวสมัยประชุมสมัย
วิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม
2553 นั้นไดมีมติกําหนดสมัยประชุมสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.
2553 เริ่มตั้งแตวันที่ 2 สิงหาคม 2553 เปนตนไปฉะนั้นอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตราที่ 22 มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูลพุทธศักราช 2540 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2546
และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2552 ประธานสภาองค การบริหาร
สวนจังหวัดสตูล จึงประกาศเปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2553 มีกําหนด 45 วัน
นับตั้งแตวันที่ 2 สิงหาคม 2553 เปนตนไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดย
ทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 นายประชา กาสาเอก
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ที่ประชุมพรอมแลว ขอเชิญ
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ขึ้นทําหนาที่ ขอใหทุกทาน
ยืนขึ้นครับ
เชิญนั่งครับ ที่ประชุมพรอมนะครับ ผมขอดําเนินการ
ประชุม ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ทานรองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล ทานที่ปรึกษา ฯ ทานสมาชิก ฯ ผูมีเกียรติทุก
ทาน ทานปลัด ฯ ทานผูอํานวยการกองตาง ๆ ในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล ทานสื่อมวลชน เจาหนาที่ และก็ผูมีเกียรติที่เคารพทุก
ทาน วันนี้เปนการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2553
เพื่อพิจารณาเห็นชอบเรื่องสําคัญตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมซึ่งได
แจกใหกับทุกทานแลวนะครับ ตอไปผมจะเขาสูระเบียบวาระที่ 1 นะครับ
เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เนื่องจากวาไดรับเอกสารแกไขเกี่ยวกับรางขอบัญญัติซึ่งทาง
ผูบริหารไดสงใหกับเพื่อนสมาชิกฯไวแลวนะครับ ซึ่งคิดวาเพื่อนสมาชิก
ฯคงไดรับทุกทาน ในสวนที่ 1 ใหทานใชเอกสารที่ตั้งอยูบนโตะไปใสใน
หนาที่ 1 - 7 นะครับ เพราะฉะนั้นเอกสารฉบับเดิมตองดึงออกไปนะครับ
สวนที่ 2 หนาที่ 8- 11 สวนที่ 3 หนา 12- 16 เอกสารมีรายละเอียดแนะนํา
อยูที่ปกหนาซึ่งลงนามดวยทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
สวนที่ 4 หนาที่ 27 และ 32 สวนที่ 5 หนาที่ 60 นะครับ สวนที่ 6
หนาที่ 74 และหนาที่ 27 ที่มีการแกไขใหตัดขอที่ 3.13 นะครับ หนาที่
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27 ของสํานักปลัดฯ ขอ 3.13 คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันพอและวันแม
แหงชาติตั้งไว 200,000.- บาท สวนนั้นไมมีนะครับ ตัดออกไปเลยสวนนั้น
ครับ วันนี้เปนวันประชุมพิจารณางบประมาณก็มีถายทอดสดทาง สวท.
95.50 นะครับ และวันนี้เปนการพิจารณางบประมาณองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล พ.ศ.2554 ซึ่งทางคณะผูบริหารไดถายทอดสดออกทางสถานี
วิทยุ สวท. 99.5 นะครับ ตอไปผมจะแจงใหทราบในวาระที่ 1.2 เรื่อง
รายงานผลการดําเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2553 ถึง
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแตเดือนเมษายน - มิถุนายน 2553 ตอนที่ 1 คิดวาเอกสารก็
คงอยูในมือของสมาชิก ฯ เปนเรื่องของผลการดําเนินงานตามโครงการตาม
ขอบัญญัติสํานักปลัดฯ โครงการที่ผานขอบัญญัติซึ่งเพื่อนสมาชิก ฯ ได
อนุมัติไปในปงบประมาณ 2553 ทั้งหมด 29 โครงการนะครับ ดําเนินการ
เสร็จแลว 10 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 13 โครงการ กองกิจการสภา ฯ
เพื่อนสมาชิก ฯ อนุมัติไป 7 โครงการ ดําเนินการเสร็จ 1 โครงการ อยู
ระหวางดําเนินการอีก 5 โครงการ สวนที่ 4 กองแผน ฯ สวนที่ 5 กอง
คลัง สวนที่ 6 กองชาง จํานวนตามโครงการที่อนุมัติ 15 โครงการ
ดําเนินการแลวเสร็จ 6 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 7 โครงการ ที่ยัง
ไมไดดําเนินการอยู 2 โครงการ กองการศึกษา ฯ 42 โครงการ สวนที่ 8
โรงเรียนนิคม ฯ ผัง6 ซึ่งเปนโรงเรียนถายโอนมาอยูในความรับผิดชอบของ
องค การบริ หารส วนจั งหวั ดสตู ล ส วนที่ 2 เป นเรื่ องการเบิ กจ าย
งบประมาณจากโครงการสวนที่ 1 งบกลางนะครับ สภา ฯ อนุมัติงบกลางไว
9,971,070.- บาท ที่เบิกจายจริงไปในไตรมาสที่ 3 นี้ 1,411,466.- บาท คิด
เปน%ก็ 14.16 % สวนอื่นๆ เพื่อนสมาชิกฯ ดูรายละเอียดไปไดเลยนะครับ
สํานักปลัดฯ งบอนุมัติจํานวน 29 โครงการ สิบสามลานเจ็ดแสนกวาบาท
ดําเนินการไปก็งบประมาณที่เบิกจริงไป หาลานกวาบาท เทียบเปน% ก็
38.64 % กองกิจการสภา ฯ สภาฯอนุมัติไป 7 โครงการงบประมาณ
3,802,000.- บาท ภายในไตรมาสที่ 3 ก็เบิกงบประมาณที่จายไปแลวก็
1,081,572.93 บาท กองแผน ฯ ก็ 13 โครงการ งบประมาณ 2,040,500.- กวา
บาท กองชางสภาฯอนุมัติ โครงการไป 15 โครงการ เปนงบประมาณ
19,660,100.- บาท ตอนนี้งบประมาณที่เบิกจายไปภายในไตรมาสที่ 3 คือ
เดือนมิถุนายน 9,156,706.-บาท คิดเปน % ก็ 46.58 % กองการศึกษาฯ 42
โครงการ งบประมาณ 27,544,500.- บาท งบประมาณที่ เบิ กจายจริ งไป
15,167,934.60 บาท เทียบเปน% ก็ 55.07% เปนกองที่ดําเนินการไปเกินครึ่ง
ในไตรมาสที่ 3 สวนที่ 8 โรงเรียนนิคมฯ ผัง 6 อนุมัติโครงการ 6 โครงการ
งบประมาณ สองลานหกแสนกวาบาท ซึ่งรายละเอียดดานในที่เปนตาราง
ขวางนะครับก็เปนรายละเอียดวาโครงการไหนที่ดําเนินการไปและโครงการ
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นายจํารูญ ดีเสาวภาคย

ประธานสภาฯ

ไหนอยูระหวางดําเนินการเพื่อนสมาชิก ฯก็สามารถเปดไปดูไดเลยนะครับ
เชนยกตัวอยางนะครับ ไตรมาสที่ 3หนาแรกงบกลางองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูลที่เบิกจายจริงดังที่ผมอธิบายไปนะครับ งบกลาง 9,971,070.บาท เบิกจายจริงไป หนึ่งลานสี่แสนกวาบาทหลังจากนั้นก็เปนสํานักปลัด
ฯ ในรายละเอียดที่เปนตารางก็เพื่อนสมาชิก ฯ เปดดูไปถามีประเด็นที่
อยากจะสอบถามทางคณะผู บริ หารก็ เชิ ญนะครั บ เชิ ญคุ ณจํ ารู ญ ดี
เสาวภาคย ครับ
ประเด็นที่ผมจะถามในเรื่องของภาระหนี้ผูกพันประจําป พ.ศ.
2552 ประมาณการของการเชารถตู 2 คัน ขององคการบริหารสวนจังหวัด
สตูลถารวมเงินก็ประมาณ 3,300,000.- บาทถวน เปนเวลา 5 ป ที่ผมสงสัย
รถตู ที่ใช โดยสารผูโดยสารทั่วไปครั บ คันหนึ่งประมาณ 500,000 600,000.- บาทตอหนึ่งคันนะครับ แตทางองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ในขณะนั้นในยุคของทานธานินทร ใจสมุทร ที่ทานไดทําการเชารถตูมา
2 คัน ก็ผอ นเปนรายเดือนละ 55,000.- บาทถวนถารวมเปนรายปก็ประมาณ
660,000.- บาท ถาเราซื้อเองครับสัก 2 คัน ประมาณ 3,000,000.- บาทเศษๆ
เมื่อเราซื้อเองมันก็เปนขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูลแตนี้เราไปเชา
เขามาตองใชเงินถึง 3,300,000.- บาทในเวลา 5 ป แถมรถก็ไมใชขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล ที่ผมพูดประเด็นนี้คือเปนหวงครับ เปนหวงเงิน
รายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ที่ตองไปใชจายโดยที่ไมมี
ความจําเปนนะครับ เพราะถาซื้อมาเองก็ประมาณ 3,000,000.- บาทเศษๆ ก็
เทากับราคาเชาถาเราซื้อเองไมดีหรือครับ นี่เปนขอติติงเพื่อใหฝายบริหาร
ไดดําเนินการใหถูกตองและก็เพื่อผลประโยชนขององคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับทานจํารูญ ดีเสาวภาคย เนื่องจากวาเปนขอผูกพัน
เมื่อสมัยทานนายกฯ ธานินทร ใจสมุทร นะครับ มีทานอื่นอีกไหมครับ
ตอไปเรื่องแจงใหทราบในวาระที่ 1.3 เรื่องคณะกรรมการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล ซึ่งก็ไดมาติดตามงานในการทํางานของคณะผูบริหารซึ่ง
เอกสารรายงานการประชุมตาง ๆ ก็คงจะไดแนบใหกับเพื่อนสมาชิก ฯ ไว
แลวนะครับ ในเรอื่ งของคณะกรรมการขอบัญญัติวันนั้นก็มาประชุมกัน 7
ท านก็ มาสอบถามความคื บหน าของงบประมาณที่ จะตั้ งใหม ใน
ปงบประมาณ พ. ศ. 2554 และก็ขอบัญญั ติซึ่งไดผานสภาฯ ไปเมื่ อ
ปงบประมาณ 2553 ซึ่งวันนั้นก็ผูอํานวยการกองแผน ฯ ก็ไดเขาไปชี้แจงตอ
คณะกรรมการขอบัญญัติงบประมาณ สวนคณะกรรมการที่ 2 วันนั้นนะ
ครับ คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานประจําปซึ่งก็ไดรับการชี้แจง
จากผูอํานวยการกองแผนฯ เหมือนกันซึ่งรายละเอียดที่ประชุมเอกสารคงจะ

6

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ
เลขานุการ/คณะกรรมการตรวจรายงาน
นายกําธร หมาดสา

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์

แนบใหกับเพื่อนสมาชิกฯที่อยูบนโตะไวแลวนะครับ สวนคณะกรรมการ
ที่ 3 วันนั้นที่ มาประชุมก็คือคณะกรรมการติดตามผลปฏิบัติงานตามมติ
ของสภาฯซึ่งรายละเอียดก็ไดเชิญทางผูอํานวยการกองตาง ๆ เขาไปชี้แจงใน
เรื่องการปฏิบัติงานนะครับ ตอไปผมจะเขาสูระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ครั้ง 1 ประจําป พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ในโอกาสนี้ก็ขอ
เชิญเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมกลาวรายงาน
ในฐานะที่ผมเปนเลขานุการตรวจรายงานการประชุมตามที่
คณะกรรมการไดตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่
1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 โดยได
ตรวจทานตัวอักษรและประโยคของถอยคําอภิปรายตลอดจนมติของสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดให ถูกตองตรงกับเทปบันทึกเสียงและการ
อภิปรายทีถ่ ูกตองตรงกับผูอภิปรายที่ทําการอภิปรายในการประชุมครั้งนั้น
เมื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจเสร็จเรียบรอยแลวจึงได
นําเสนอตอสภาฯเพื่อพิจารณารับรองตอไปครับ
เชิญสมาชิก ฯตรวจดูรายงานการประชุม เชิญครับ มีทานใดจะ
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 1
ประจําป พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ไมมีขอแกไขนะครับ ก็
ใหถือวาที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 1
ประจําป พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ตอไปจะเขาสูระเบียบ
วาระที่ 3
เรื่องดวน
สมาชิกฯ ทานใดมีเรื่องดวนที่จะแจงใหทางสภา ฯ และผูบริหาร
ทราบมีไหมครับ ไมมีนะครับ ตอไปจะเขาสูระเบียบวาระที่ 4
เรื่องญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
เรื่องงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในวาระที่ 1 (รับ
หลักการ) เชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล แถลงครับ
เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล ที่เคารพ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ผู
ทรงเกียรติ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ขอ
เสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2554 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ หลักการ ตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 เปนจํานวน 183,000,000.บาท
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เหตุผล 1. เพื่อใหสวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
สวนราชการอื่น และหนว ยงาน/องค กรอื่ น ได มีงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 สําหรับใชเปนหลักในการ
จายเงินของทองถิ่น 2.เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของ
คณะผูบริหารที่ไดแถลงไวตอสภาแหงนี้ทานประธานสภาฯ ที่
เคารพกอนที่จะแถลงสาระสําคัญของรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 กระผมขอรายงานการ
บริหารงบประมาณในป ที่ผานมา ฐานะทางการคลังของทองถิ่น
ดังตอไปนี้
การบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและปปจจุบัน ในปงบประมาณที่
ผานมา เกิดปญหาเศรษฐกิจแมไมวิกฤตรุนแรง แตก็มีความผัน
ผวนเกิดขึ้นเปนระยะ ๆ ทั้งเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลก
ทําใหเกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจเปนชวง ๆ อีกทั้งมีการชุมนุม
ทางการเมือง ทําใหเกิดความไมสงบภายในประเทศ สงผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจโดยรวม เปนอยางมาก รัฐบาลไมสามารถจัดเก็ บ
รายไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ทําใหสามารถจัดสรรงบประมาณได
นอย สงผลกระทบตอการจัดสรรงบประมาณใหกับทองถิ่นดวย
ดังจะเห็นไดจากปงบประมาณ พ.ศ.2553 ที่ผานมา องคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูลไดตั้งงบประมาณการรายรับรวมเงินอุดหนุ น
ทั่วไปไวจํ านวน 183,000,000.- บาท ทั้งนี้เพื่อใหสามารถนํ า
งบประมาณที่ ไดรั บไปดําเนิ น โครงการต าง ๆ ตามข อบัญญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดทันตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งงบประมาณดังกลาวไดนําไปเปนคาใชจาย
ทั้งในด านการบริ หารและการพั ฒ นา เพื่ อแก ไขป ญหาความ
เดือดรอนของประชาชน แตเนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูลไดรับเงินจัดสรร (ภาษีและอากร เงิ นรายไดอื่น และเงิ น
อุดหนุนทั่วไป) ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ต่ํากวาประมาณการ
รายรับ เปนเงิน 46,115,506.11 บาท ทําใหในปงบประมาณที่ผาน
มาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลสามารถบริหารงบประมาณ
รายจายไดเพียงบางสวนเทานั้นในปงบประมาณ พ.ศ.2554 รัฐบาล
ไดมีแผนกระตุนเศรษฐกิจระยะ 2 หรือที่เรียกวาแผนปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็งป 2553-2555 เปนแผนกระตุนเศรษฐกิจระยะกลางและ
ระยะยาว เพื่อการฟนฟูเศรษฐกิจใหกลับมาขยายตัวเปนบวก ซึ่งจะ
สงผลให เศรษฐกิจ โดยรวมของไทยในป 2554 จะเติ บโตขึ้ น
รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น และมีการจัดสรรงบประมาณ
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ใหทองถิ่นสูงขึ้นดวย ดังนั้นองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลจึงได
ประมาณการรายรั บ โดยรวมเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปไว จํ า นวน
183,000,000.- บาท (หนึ่งรอยแปดสิบสามลานบาทถวน) ซึ่งนอย
กว าประมาณการรายรั บในป งบประมาณ พ.ศ.2552 จํ านวน
17,000,000.- บาท (สิบเจ็ดลานบาทถวน) และเทากับปงบประมาณ
พ.ศ.2553 ทั้งนี้โดยมุงหวังเพื่อใหการบริหารงบประมาณรายจาย
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2554 เกิ ด ความคล องตั ว และเกิ ด
ประสิ ทธิ ภ าพสูงสุ ด สามารถลดป ญหาและอุ ปสรรคของการ
เบิกจายงบประมาณที่อาจเกิดขึ้นไดในระหวางปงบประมาณ อีกทั้ง
ยังสามารถลดความเสี่ยงในดานตาง ๆ ของการควบคุมภายในไดอีก
สถานการณคลัง (1.) ประมาณการรายรับปกอนที่ผานมา (ป 2552)
จํานวน 200,000,000.- บาท รายรับจริง (ป 2552) จํานวน
180,185,397.39 บาท ต่ํากว าประมาณการรายรั บ จํ านวน
19,814,602.61 บาท มี ร ายจ ายจริ ง (ป 2552) จํ านวน
162,921,151.38 บาท ( 2.) ประมาณการรายรับในปงบประมาณที่
ผานมา (ป 2553) จํานวน 183,000,000.- บาท รับจริง ณ วันที่ 30
กรกฎาคม 2553 จํานวน 136,884,493.89 บาท ต่ํากวาประมาณการ
รายรับ จํานวน 46,115,506.11 บาท(3. ) เงินสะสมสวนที่เก็บ
รักษาไวที่องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 65,992,188.70 บาท
และสะสมไวที่ กองทุน สะสมขององคก ารบริหารสวนจังหวั ด
(กสอ.) จํานวน 24,334,973.32 บาท ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2553
ทําใหฐานะการคลังขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล อยูใน
เกณฑมั่นคง
(4. ) ภาระผูกพันในการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําป
คาเชารถตูเพื่อใชในกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
จํานวน 2 คัน ปรากฏอยูในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) จายจากเงิน
รายได คงคางอยูจํานวน 1,980,000.- บาท และจะตองมีภาระ
ติดตอไปอีกจนถึงปงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยจะชําระคาเชาใหแก
ผู ใ ห เช าเป น รายเดื อน ๆ ละ 55,000.- บาท รวมเป น เงิ น ป ละ
660,000.- บาท ซึ่งตรงนี้เมื่อสักครูทานสมาชิกฯผูทรงเกียรติไดสอบถาม
นะครับ ซึ่งก็ทานประธานก็ไดชี้แจงไปแลววาเปนงบประมาณซึ่งทาน
ผูบริหารทานเดิมไดเชารถตูขององคการบริหารสวนจังหวัด 2 คัน ที่ใชอยู
ในปจจุบันนี้และก็สภาฯแหงนี้ไดเห็นชอบไปในหลักการตั้งแตรอบกอน
แลวนะครับ ซึ่งอยากจะเรียนวาเมื่อเขามาบริหารตรงนี้การจะยกเลิกสัญญา
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นี้ที่ผูบริหารทานเดิมทําไวนี้คงจะยกเลิกไมไดเพราะวาเปนสัญญาทาง
กฎหมายถาหากวาขอยกเลิกก็อาจจะถูกฟองรองอีกก็คงจะตองดําเนินการ
ตอเนื่องไปจนเสร็จสิ้นซึ่งในการซื้อกับการเชาก็อยากจะเรียนชี้แจงเพิ่มเติม
วาในการเชานั้นองคการบริหารสวนจังหวัดไมตองจายคาซอมบํารุงแต
อยางใดถาหากวามีการเสื่อมสภาพหรือมีความเสียหายที่เกิดจากการใชงานที่
จําเปนตองซอมบํารุงนะครับ ตรงนี้ผูใหเชามีประกันเรียบรอยถาหากวา
เกิดรถเสียก็จะตองจัดรถคันใหมเขามาใหองคการบริหารสวนจังหวัด ใช
แทนซึ่งในสวนนี้ผลดีผลเสียของการเชากับการซื้อขาดนี้มันก็แตกตางกัน
ยังไงถาหากวาหมดสัญญาเชานี้แลวถาจะซื้อใหมก็คอยมาวากันอีกรอบ
หนึ่งก็คงจะตองขออนุมัติสภา ฯ แหงนี้อีกครั้งหนึ่งก็ขออนุญาตชี้แจงใน
ส วนนี้ ก อนนะครั บ สาระสํ าคั ญของงบประมาณรายจ ายประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2554รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2554 ที่มีวงเงิน 183,000,000.- บาท นี้เปนการ
ดําเนินนโยบายงบประมาณแบบสมดุล โดยจําแนกประมาณการ
รายรับไดดังนี้
1. รายไดจากภาษีอากร เปนเงิน 106,991,000.- บาท
2. รายไดที่มิใชภาษีอากร
- คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต เปนเงิน 1,049,000. - รายไดจากทรัพยสิน เปนเงิน 1,300,000.- บาท
- รายไดเบ็ดเตล็ด เปนเงิน 140,000.- บาท
3. รายไดจากทุน เปนเงิน 20,000.- บาท
4. เงินอุดหนุน เปนเงิน 73,500,000.- บาท
ประมาณการรายจายไว ทั้งสิ้น 183,000,000.- บาท จําแนกตาม
แผนงาน ไดดังนี้
ดานบริหารทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป เปนเงิน 53,392,320.- บาท คิดเปน
รอยละ 29.18
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน 1,655,000.- บาท คิด
เปนรอยละ 0.91
ดานบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา เปนเงิน 16,293,440.- บาท คิดเปนรอยละ
8.79
- แผนงานสาธารณสุข เปนเงิน 6,009,000.- บาท คิดเปนรอยละ
3.28
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- แผนงานสังคมสงเคราะห เปนเงิน 990,000.- บาท คิดเปนรอยละ
0.54
- แผนงานเคหะและชุมชน เปนเงิน 4,555,900.- บาท คิดเปนรอย
ละ 2.49
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน เปนเงิน 3,465,000.- บาท
คิดเปนรอยละ 1.84
- แผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ เป น เงิ น
24,498,000.- บาท คิดเปนรอยละ 13.39
ดานการเศรษฐกิจ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เปนเงิน 60,447,700.- บาท
คิดเปนรอยละ 33.03
- แผนงานการเกษตร เปนเงิน 550,000.- บาท คิดเปนรอยละ
0.30
ดานการดําเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง เปนเงิน 11,443,640.- บาท คิดเปนรอยละ
6.25 ทานประธานสภา ฯที่เคารพเนื่องจากการประชุมสภาในวันนี้
มีการถายทอดเสียงไปยังพี่นองประชาชนทั้งจังหวัด กระผมก็ถือ
โอกาสนี้ขอชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณรายจายพอสังเขป
เพื่อใหพี่นองประชาชนและทานสมาชิก ฯไดรับทราบพรอมกันนะ
ครับ โดยจะขอชี้แจงงบประมาณรายจายแยกตามหนวยงานดัง
รายละเอียดดังนี้ รายจายงบกลางตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
9,232,640.- บาท เปนประเภทเงินสํารองจายตั้งไว 9,232,640.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีที่เกี่ยวกับสาธารณะภัยหรือในกรณีที่
จําเป นเพื่ อบํ าบั ด ความเดื อดร อนของประชาชนเป น สว นรวม
โดยตรงหรือเพื่อกรณีอื่น ๆ ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดซึ่งไมสามารถคาดการไดในระหวางปงบประมาณ
ตอไปงบประมาณของหนวยงานสํานักปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัดตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 34,626,100.- บาท แยกเปน
รายจายงบกลางตั้งไวรวม 360,000.- บาท เปนประเภทรายจายขอ
ผูก พั น เพื่ อจ ายเป น ทุ น การศึ ก ษาต อในระดั บปริ ญญาตรี และ
ปริญญาโทสําหรับพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล รายจายประจําครับ ตั้งไวรวม 34,166,100.- บาท แยกเปน
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 8,582,400.- บาท แยก
เปนเงินเดือน ตั้งไว 7,831,700.- บาท เปนประเภทเงินเดือน
ประเภทเงินเดือน / คาตอบแทน ผูบริหารองคกรปกครองสวน
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ทองถิ่น ตั้ งไว 1,766,200.- บาท เพื่ อจ ายเปน เงิ นเดื อนและ
คาตอบแทนประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิ เศษของนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล รองนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล ตามกฎหมายกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
ประเภทเงินเดื อน / คาตอบแทน เลขานุการและที่ปรึกษาของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว749,800.- บาท เพื่อจาย
เป นเงิน เดื อน หรื อค าตอบแทนเลขานุก ารและที่ปรึก ษานายก
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ตามกฎหมายกําหนด ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
รหัส 00111) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 4,602,300.- บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
สังกัดสํานักปลัดฯ พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป รหัส 00111)ประเภทเงินประจําตําแหนงของนักบริหาร
ตั้ง ไว 288,000.- บาท เพื่ อจ ายเปน เงิ น ประจํ าตําแหน งของ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัดสํานักปลัดฯ ตาม
กฎหมายกํ าหนด ตั้ ง จ ายจากเงิ น รายได (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)ประเภทเงินเพิ่ม
ตาง ๆ ตั้งไว 425,400.- บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนราย
เดือนของขาราชการ ตั้งไว 288,000.- บาท เพื่อจายเปน เงิ น
คาตอบแทนรายเดือนของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล สังกัดสํานักปลัดฯ ตามกฎหมายกําหนด ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
รหัส 00111)เงินคาตอบแทนพิเศษของขาราชการ ตั้งไว 24,200.บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล สังกัดสํานักปลัดฯ ที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น ตาม
กฎหมายกําหนด ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28
ตุลาคม 2547 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตั้งไว 113,200.- บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สําหรับขาราชการองค การบริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัดสํานัก
ปลัดฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
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คาจางประจํา ตั้งไว 750,700.- บาท
ประเภทคาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 730,700.- บาท เพื่อจายเปน
คาจางลูกจางประจําองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัดสํานัก
ปลัดฯ พรอมเงินปรับปรุงคาจางประจําป ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส
00111)ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจําองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล สังกัดสํานักปลัดฯ ที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น ตามกฎหมาย
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
2. หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไวรวม 2,144,000.- บาท แยกเปน
คาจางชั่วคราว ตั้งไว 2,144,000.- บาทประเภทเงินเดือนพนักงาน
จาง ตั้งไว 1,800,400.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนหรือคาจาง
ของพนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัดสํานัก
ปลัดฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริ หารทั่ ว ไป รหัส 00111)ประเภทเงิ น เพิ่ มต าง ๆ ตั้ง ไว
343,600.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษและ/หรือเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
สังกัดสํานักปลัดฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111
3. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 19,804,700 .บาท แยกเปนคาตอบแทน ตั้งไว 465,600.- บาทประเภท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตั้งไว 25,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินสมนาคุณ
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ตั้งไว 5,000.- บาท ตามหนังสือ
ที่ มท 0809.1/ว 391 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
รหัส 00111)เงินรางวัลกรรมการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก หรือ
คัดเลือก ตั้งไว 20,000.- บาท ตามกฎหมายกําหนด ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
รหัส 00111)ประเภทคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้ง
ไว 200,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัดสํานักปลัดฯ ตามกฎหมาย
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กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว
240,600.- บาท เพื่ อจายเป นคาเชาบ านของข าราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัดสํานักปลัดฯ ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส
00111)
คาใชสอย ตั้งไว 18,089,100.- บาทประเภทรายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ ตั้งไว 6,301,100.- บาท เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ หรือ
เขาปกหนังสือ ตั้งไว 10,000.- บาท เพื่อจาย เปนคาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ หรือเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบของสํานักปลัดฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)คาเชา
ทรัพยสิน ตั้งไว 660,000.- บาท เพื่อจายเปนคาเชาทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลตามสัญญาผูกพันสัญญาเชาเลขที่
2/2552 ลงวันที่ 9 มกราคม 2552 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)คา
จัดทําเอกสารหรือเผยแพรประชาสัมพันธ ภารกิจหนาที่และผลงาน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ตั้งไว 1,500,000.- บาท เพื่อ
จายเปนคาใชจายในการจัดทําวารสารองคการบริหารสวนจังหวัด
การจัดทํารายการวิทยุสวนทองถิ่นสัมพันธ การจัดทําโปสเตอร
แผนพับ หนังสือที่ระลึก มวนเทปคลาสเซท มวนวีดีโอ แผน
สไลด หรื ออื่ น ๆ ตั้ ง จ ายจากเงิ น รายได (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111และนํามาจาก
แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556
หนาที่ 159 รายการที่ 5)คาประชาสัมพันธการทองเที่ยว ตั้งไว
3,000,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจางจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ใน
รูปแบบตาง ๆ เชน ปายประชาสัมพันธ สารคดี วิถีชีวิตมุสลิม
เทศกาล วาระสําคัญ แผนพับ เอกสารเผยแพร โทรทัศน ในสวน
ที่เกี่ยวของการทองเที่ยว เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวั ฒนธรรมและนัน ทนาการ งานวิ ชาการ
วางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว รหัส 00264 และนํามาจาก
แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556
หนาที่ 82 รายการที่ 2)คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ที่เปน
กิจการในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด ตั้งไว
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5,000.- บาท เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ใน
การรังวัดที่ดิน ประเมินราคาที่ดินและการดําเนินการอื่น ๆ ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ หารทั่ ว ไป รหั ส 00111)
คาใชจายในการดํ าเนิ นคดี ที่เปนกิ จการในอํ านาจหนาที่ ของ
องคก ารบริ หารส วนจังหวัด ตั้งไว 5,000.- บาท เพื่อจายเป น
คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ในการดําเนินคดี ในกรณีที่มีผู
ละเมิด สิทธิหรือผิด สัญญาเชา หรือผิ ดสัญญาจางขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 00122)คาจางเหมาทําความ
สะอาดอาคารสํานักงาน ตั้งไว 360,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจาง
เหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงานหรืออาคารสถานที่ที่เปน
ทรั พย สิ น ขององค ก ารบริ หารส ว นจั งหวั ด สตู ล เช น อาคาร
สํานักงาน อาคารศูนยขอมูลสารสนเทศการทองเที่ยว อาคารสนาม
กีฬากลางจังหวัดสตูล เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ตั้งไว 746,100.- บาท เพื่อ
จายเปนคาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสํานักงานหรือ
อาคารสถานที่ที่เปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
เชน อาคารสํานักงาน อาคารศูนยขอมูลสารสนเทศการทองเที่ยว
อาคารสนามกีฬากลางจังหวัดสตูล แหลงทองเที่ยวอื่น ๆ เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป รหัส 00111)คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 5,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการที่อยูในความรับผิดชอบของสํานัก
ปลัดฯ เชน การจางเก็บขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล การจางเหมา
อื่ น ๆ เป น ต น ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)คารับวารสาร
ตั้งไว 10,000.- บาท เพื่อจายเปนคารับวารสาร หนังสือพิมพ
รายวัน รายสัปดาห รายปกษ และหนังสืออื่น ๆ ที่ใชเกี่ยวกับ
การใชปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป รหัส 00111) ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือ
ซ อมแซมทรั พ ย สิ น ตั้ ง ไว 100,000.- บาท เพื่ อจ า ยเป น ค า
บํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑที่อยูในความรับผิดชอบของสํานัก
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ปลัดฯ เชน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม เครื่องคอมพิวเตอร
ตูเย็น เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพดีด เปนตน ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
รหัส 00111)ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว
10,180,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับงานวันสําคัญของ
ชาติ งานประเพณีและงานอื่น ๆ ตั้งไว 300,000.- บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในการจัดพิธีทางราชพิธี รัฐพิธี พิธีกรรมทางศาสนา
คาอาหารและเครื่องดื่มประกอบเลี้ยง ในการจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันสําคัญของชาติและงานประเพณีตาง ๆ ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รหัส 00263)คาใชจายในการรับเสด็จ
ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อจายเปนคาเครื่องดื่มสําหรับแขกผูมี
เกียรติและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและราษฎรที่มารับเสด็จ คาเชา
เต็นท คาวัสดุ หรือคาจางตกแตงสถานที่ ตลอดจนคารื้อถอนและ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับเตรียมการตอนรับเสด็จของพระบรม
วงศานุวงศที่เสด็จมาจังหวัดสตูล หรือเสด็จประทับภาคใต ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป รหัส 00111)คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ตั้งไว 400,000.- บาท เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม ค า
ของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง
รวมทั้ งค าบริ ก ารด ว ย และค าใช จ ายอื่ น ซึ่ ง จํ าเป น ต องจ ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการรับรองเพื่อเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศน
ศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่ วไป รหัส 00111)คาเลี้ยงรั บรองในการ
ประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว 50,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใชในการเลี้ยง
รับรองและคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเปนตองจาย ที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่น ๆ และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ ซึ่งเขารวมประชุม ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ หารทั่ ว ไป รหั ส 00111)
คาใชจายในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ตั้งไว
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200,000.- บาท เพื่อจ ายเป น ค าใช จ ายในโครงการอบรมเพิ่ ม
ประสิทธิภาพบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ที่
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผูจัดหรือรวมกับหนวยงานอื่น
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป รหัส 00111 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปของ
องค การบริ หารสว นจังหวั ดสตู ล พ.ศ.2554-2556 หน า 159
รายการที่ 1 )คาใชจายในโครงการจัดฝกอบรมเครือขายพนักงาน
สอบสวนทางวินัย อปท.สตูล ตั้งไว 130,000.- บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในโครงการจัดฝกอบรมเครือขายพนักงานสอบสวนทาง
วินัย อปท.สตูล ที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผูจัด หรือ
รวมกับหนวยงานอื่น ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111 และนํามาจาก
แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556
หนาที่ 161 รายการที่ 5)คาใชจายในโครงการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ และกลุมภาวะเสี่ยง ตั้งไว 3,000,000.- บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ และกลุมภาวะเสี่ยง
ที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผูจัด หรือรวมกับหนวยงาน
อื่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานศูนยบริการสาธารณสุข รหัส 00224 และนํามาจากแผนพัฒนา
สามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 136
รายการที่ 1)คาใชจายในโครงการสงเสริมอาชีพ ตั้งไว 300,000.บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมอาชีพ ที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผูจัด หรือรวมกับหนวยงานอื่น ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน รหัส
00252 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 124 รายการที่ 1)คาใชจายในโครงการ
สงเสริ มอาชี พแก คนพิ การและผูด อยโอกาสทางสังคม ตั้ง ไว
100,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมอาชีพแก
คนพิการและผูดอยโอกาสทางสังคม ที่องคการบริหารสวนจังหวัด
สตูลเปนผูจัด หรือรวมกับหนวยงานอื่น ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห รหัส 00232 และนํามาจากแผนพัฒนาสามป
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 137
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รายการที่ 1)ค าใช จายในโครงการจั ดงานวัน สตรี สากล ตั้งไว
300,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันสตรีสากล ที่
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผูจัด หรือรวมกับหนวยงาน
อื่น ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
รหัส 00252 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 141 รายการที่ 1)คาใชจายใน
โครงการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุข ตั้งไว 200,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุข
ที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผูจัดหรือรวมกับหนวยงาน
อื่น ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
รหัส 00252 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 138 รายการที่ 2)คาใชจายใน
โครงการจัดงานวันตอตานยาเสพติด ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อ
จายเปน ค าใช จ ายในโครงการจั ด งานวั น ต อต านยาเสพติ ด ที่
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผูจัด หรือรวมกับหนวยงาน
อื่น ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
รหัส 00252 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 139 รายการที่ 2)คาใชจายใน
โครงการจัดกิจกรรมวันพอ-วันแมแหงชาติ ตั้งไว 200,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดกิจกรรมวันพอ-วันแมแหงชาติ
ที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผูจัด หรือรวมกับหนวยงาน
อื่ น ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รหัส
00263 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 142 รายการที่ 3)คาใชจายในโครงการ
สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดสตูลทั้งในประเทศและตางประเทศ
ตั้งไว 1,500,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม
สงเสริมหรือสนับสนุ นการจัดงานทองเที่ ยวจังหวัดสตูลทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผู
จัด หรื อร วมกั บหนว ยงานอื่น ตั้ งจ ายจากเงิ นอุ ดหนุน ทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน
วิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว รหัส 00264 และนํามา
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จากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.25542556 หนาที่ 83 รายการที่ 4)คาใชจายในโครงการเปดฟาอันดามัน
สวรรคสตูล ตั้งไว 1,000,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
จัดงานเปดฟาอันดามันสวรรคสตูล ที่องคการบริหารสวนจังหวัด
สตูลเปนผูจัด หรือรวมกับหนวยงานอื่น ตั้งจายจากเงิ นรายได
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
วิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว รหัส 00264 และนํามา
จากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.25542556 หนาที่ 83 รายการที่ 1)คาใชจายในโครงการรักษเล ปา ฟา
สตูล ตั้งไว 1,000,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงาน
รักษเล ปา ฟา สตูล ที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผูจัด
หรือรว มกั บหน วยงานอื่ น ตั้ง จายจากเงิน รายได (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒ นธรรมและนัน ทนาการ งานวิชาการ
วางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว รหัส 00264 และนํามาจาก
แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556
หนาที่ 149 รายการที่ 1)คาใชจายในโครงการจัดการแขงขันอันดา
มันสตูลมินิฮาลฟมาราธอน ตั้งไว 500,000.- บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในการจัดการแขงขันอันดามันสตูลมินิฮาลฟมาราธอน ที่
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผูจัด หรือรวมกับหนวยงาน
อื่ น ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการ
ทองเที่ยว รหัส 00264 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 83 รายการที่ 2)
คาใชจายในโครงการจัดการแขงขันวิ่งผลั ดอาวไทยสูอันดามัน
สงขลา-สตูล (THAI GULF TO ANDAMAN RELAY RUN
SONGKHLA-SATUN) ตั้ ง ไว 500,000.- บาท เพื่ อ จ า ยเป น
คาใชจายในการจัดการแขงขันจัดการแขงขันวิ่งผลัดอาวไทยสูอัน
ดามัน สงขลา-สตูล (THAI GULF TO ANDAMAN RELAY RUN
SONGKHLA-SATUN) ที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผู
จัด หรือรวมกับหนวยงานอื่น ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒ นธรรมและนัน ทนาการ งานวิชาการ
วางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว รหัส 00264 และนํามาจาก
แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556
หนาที่ 83 รายการที่ 3)โครงการจัดการแขงขันจักรยานเสือภูเขา ตั้ง
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ไว 300,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขัน
จักรยานเสือภูเขา ที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผูจัด หรือ
รวมกับหนวยงานอื่น ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ
สงเสริมการทองเที่ยว รหัส 00264 และนํามาจากแผนพัฒนาสามป
องค ก ารบริ หารส ว นจั งหวั ด สตู ล พ.ศ.2554-2556 หน าที่ 84
รายการที่ 5)ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว 1,508,000.- บาท เพื่อจายเปน
คาใชจ ายในการเลื อกตั้ ง ตั้ งไว 500,000.- บาท เพื่อจ ายเป น
คาใชจ ายในการเลื อกตั้ งขององค การบริหารส วนจังหวัด สตู ล
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด กรณีครบวาระ และกรณี
แทนตําแหนงที่วาง ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111 )คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว
1,000,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สําหรับเจาหนาที่ทองถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2526 และแกไขเพิ่มเติม เชน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ
ทาอากาศยาน คาผานทางด วนพิเศษ คาธรรมเนียม ในการใช
สนามบิน และคาใชจายอื่น ๆ ตามกฎหมายกําหนด เปนตน ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริ หารทั่ว ไป รหัส 00111)คาชดใชค าเสี ยหายหรื อคาสิ นไหม
ทดแทน ตั้งไว 5,000.- บาท เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสียหายหรือ
สินไหมทดแทนในกรณีที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล หรือ
พนักงานที่ปฏิบัติราชการกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหรือ
หน ว ยงานอื่ น ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา ตั้งไว 3,000.- บาท เพื่อจาย
เปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา เพื่อ
มอบใหแกบุคคลตาง ๆ หรือวาง ณ อนุสาวรีย หรือศพผูมีเกียรติ
ตามแตกรณีในนามขององคการบริหารส วนจังหวัดสตูล เป น
สวนรวมตามความเหมาะสมและประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
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(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหั ส
00111)
คาวัสดุ ตั้งไว 1,250,000.- บาท
ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 180,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุ
สํานักงาน ตั้งไว 130,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน
สําหรับใช ในการปฏิบัติงานของสํานักปลัดฯ เชน คากระดาษ
หมึก ดินสอ ปากกา สิ่งพิมพที่ไดจาการซื้อหรือจางพิมพ คาจาง
ถายเอกสาร อัดสําเนา น้ําดื่ม เปน ตน ตั้ งจายจากเงิน รายได
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส
00111) คาวัสดุเกี่ยวกับงานวันสําคัญของชาติ ตั้งไว 50,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเกี่ยวกับงานวันสําคัญของชาติ เชน ตรา ภปร.
ผาสีตาง ๆ และวัสดุอื่น ๆ สําหรับใชในงานวันสําคัญของชาติ
เปนตน เพื่อความสะดวกและคลองตัวในการดําเนินการ ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รหัส 00263) ประเภท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟา
และวิทยุ สําหรับใชในการ ปฏิบัติงานของสํานักปลัดฯ เชน ฟวส
ปลั๊กไฟฟา สวิตชไฟฟา แผงบังคับทางไฟ เปนตน ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
รหัส 00111)ประเภทวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 50,000.- บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า วั ส ดุ ง านบ า นงานครั ว สํ า หรั บ ใช ใ นการ
ปฏิบัติงานของสํานักปลัดฯ เชน คาน้ําจืด แกวน้ํา ผาปูโตะ ไม
กวาด ถังขยะ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)ประเภทวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 800,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับใชในการปฏิบัติงานขององคการ
บริ หารสว นจังหวั ด สตู ล เช น ค าน้ํ ามั น ดีเซล น้ํ ามัน เบนซิ น
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว 5,000.- บาท เพื่อ
จายเปนคาวัสดุวิ ทยาศาสตรหรื อการแพทย สําหรั บใชในการ
ปฏิบัติงานของสํานักปลัดฯ เชน เวชภัณฑ เคมีภัณฑ สําลีและ
ผาพันแผล เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานโรงพยาบาล รหัส 00222)ประเภทวัสดุการเกษตร
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ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร สําหรับใชใน
การปฏิบัติงานของสํานักปลัดฯ เชน คาสารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว พันธุพืช ปุย วัสดุเพาะชํา เปนตน ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
รหัส 00111) ประเภทวัสดุ โฆษณาและเผยแพร ตั้ง ไว 25,000.บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร สําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานของสํานักปลัดฯ เชน คาลาง อัด ขยายรูป คากระดาษ
เขียนโปสเตอร เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)ประเภทวัสดุ
คอมพิ ว เตอร ตั้ ง ไว 150,000.- บาท เพื่ อ จ า ยเป น ค า วั ส ดุ
คอมพิวเตอร สําหรับใชในการปฏิบัติงานของสํานักปลัด ฯ เชน
แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร เปนตน ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
รหัส 00111)
4. หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว รวม 265,000.- บาท แยกเปน
ประเภทคาโทรศัพท ตั้งไว 45,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่และคาใชบริการโทรศัพทประจําสํานักงานของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)ประเภท
คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู
ไปรษณีย ตั้งไว 60,000.- บาท เพื่อจายเปนคาซื้อดวงตราไปรษณี
ยากร คาสงไปรษณียรายเดือน เกี่ยวกับราชการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสตู ล เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)ประเภท
คาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว 160,000.- บาท เพื่อจายเปน
คาบริการทางดานโทรคมนาคม เชน คาใชจายในการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เกี่ยวกับคาบริการระบบ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง ADSL คาสื่อสารผานดาวเทียม และ
คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการทางดานโทรคมนาคม เปน
ตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
5. หมวดรายจายอื่น ตั้งไว รวม 20,000.- บาท แยกเปน
ประเภทคาจางที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง
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หรือไมไดมาซึ่งครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ตั้งไว 20,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจางองคกรหรือสถาบันที่
เปนกลางเพื่อเปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 1301 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548 ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป รหัส 00111)
6. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว 3,350,000.- บาท
ประเภทอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรม
อันเปนสาธารณประโยชน ตั้งไว 3,350,000.- บาท เพื่อจายเปน
อุดหนุนโรงพยาบาลสตูล ตั้งไว 3,000,000 บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ดานสุขภาพ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุ ข งานโรงพยาบาล รหั ส 00222 และนํ ามาจาก
แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556
หนาที่ 136 รายการที่ 2)อุดหนุนมูลนิธิฮิลาลเพื่อการศึกษาและ
พัฒนาสังคม สาขาสตูล (สถานสงเคราะหเด็ กกําพรา บาน เอ
มิเรตส) ตั้งไว 200,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
พัฒนาทักษะชีวิตและเติมเต็มความสุขแกเด็กกําพราบานเอมิเรตส
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รหัส 00232 และนํามาจาก
แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556
หนาที่ 138 รายการที่ 4)อุดหนุนหอการคาจั งหวั ดสตู ล ตั้งไว
150,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการ (จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯ แลว) ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานสร างความเข มแข็ งของชุ มชน งานส งเสริ มและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน รหัส 00252 และนํามาจาก
แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556
หนาที่ 126 รายการที่ 4)
รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไวรวม 100,000.- บาท
7. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไวรวม 100,000.บาท แยกเปน คาครุภัณฑ ตั้งไว 100,000.- บาท ประเภท
ครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
บอรดประชาสัมพันธ ตั้งไว 85,000.- บาท เพื่อเปนคาจัดซื้อบอรด
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ประชาสัมพันธใชในการประชาสัมพันธประจําสํานักงานองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลและศูนยขอมูลสารสนเทศการทองเที่ยว
จํานวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ Long Frame Board โครงสราง
Laminated หรือ PVC White ขนาดไมต่ํากวา (กวาง x สูง) 100 x
200 ซม. จํานวน 8 บอรดและขอตอ 8 แฉก จํานวน 24 ตัว
Poster Stand Alone โครงสราง Laminated หรือ PVC White ขนาด
ไมต่ํากวา (กวาง x สูง) 100 x 200 ซม. จํานวน 2 บอรด Light Box
แบบหมุนได แสดง 2 ดาน ขนาดไมต่ํากวา (กวาง x สูง ) 150 x 36
ซม. จํานวน 2 บอรด Light Box แบบหมุนได แสดง 3 ดาน
ขนาดไมต่ํากวา (กวาง x สูง ) 150 x 36 ซม. จํานวน 2 บอรด
Rollup Double แสดง 2 ดาน โครงสรางอลูมิเนียม ขนาดไมต่ํากวา
(กวาง x สูง ) 90 x 200 ซม. จํานวน 2 บอรดและไฟสอง ขนาด
ไมต่ํากวา 20 x 8 ซม. จํานวน 8 ตัว กระดานไวทบอรด ชนิดมี
แมเหล็ก ขนาด 122 x 244 ซม. พรอมขาตั้งถอดประกอบได
จํานวน 1 บอรดตั้งราคาตามทองตลาด เนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไม
มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2553 ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส
00111 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล พ.ศ.2554-2556 หนา 162 รายการที่ 3) คาจัดซื้อชั้นวาง
เอกสารประชาสัมพันธ ตั้งไว 15,000.- บาท เพื่อจายเปนคาซื้อ
ชั้นวางเอกสารประชาสัมพันธประจําสํานักงานองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูลและศูนยขอมูลสารสนเทศการทองเที่ยว จํานวน 4
อัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชั้นวางเอกสารประชาสัมพันธ แบบ 6
ชั้น (หนา-หลัง) ทําจากวัสดุอลูมิเนี่ยมและ กระจกใสสามารถพับ
เก็บได เมื่อยืดออก ขนาด (กวาง x ยาว x สูง) ไมต่ํากวา 21 x 29.7
x1 4 ซ ม พ ร อ ม ก ร ะ เ ป า จํ า น ว น 2 อั น
ชั้นวางเอกสารประชาสัมพันธ แบบ 4 ชั้นทําจากวัสดุเหล็กทําสี
ขนาด (กวาง x ยาว x สูง) ไมต่ํากวา 21 x 29.7 x145 ซม. จํานวน 2
อันตั้งราคาตามทองตลาด เนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑป 2553 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และ
นํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.
2554-2556 หนา 162 รายการที่ 3) ตอไปรายละเอียดของกอง
กิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ตั้งงบประมาณรายจาย
ทั้งสิ้น 13,827,920.- บาท แยกเปนรายจายประจํา ตั้งไวรวม
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13,827,920.- บาท แยกเปน1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้ง
ไวรวม 1,412,100.- บาท แยกเปนเงินเดือน ตั้งไว 1,412,100.บาทประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 1,268,700.- บาท เพื่อจาย
เปนเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัดกอง
กิจการสภาฯ พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
รหัส 00111)ประเภทเงินประจําตําแหนงของนักบริหาร ตั้งไว
67,200.- บาท เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัดกองกิจการสภาฯ ตาม
กฎหมายกํ าหนด ตั้ งจ า ยจากเงิ น รายได (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)ประเภทเงินเพิ่ม
ตาง ๆ ตั้งไว 76,200.- บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน
ของขาราชการ ตั้งไว 67,200.- บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน
รายเดือนของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัด
กองกิจการสภาฯ ตามกฎหมายกําหนด ตั้งจ ายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหั ส
00111)เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 9,000.- บาท เพื่อจาย
เปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล สังกัดกองกิจการสภาฯ ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส
00111) 2. หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไวรวม 1,032,100.- บาท แยก
เปนคาจางชั่วคราว ตั้งไว 1,032,100.- บาทประเภทเงินเดือนหรือ
เงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตั้งไว 888,100.- บาท เพื่อจาย
เปนคาตอบแทนหรือคาจางของพนักงานจางองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล สังกัดกองกิจการสภาฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
ประเภทเงิ นเพิ่ มตาง ๆ ตั้ งไว 144,000.- บาท เพื่ อจายเป น
คาตอบแทนพิเศษและ/หรือเงินเพิ่มการ ครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัดกองกิจการ
สภาฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)3. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ ตั้งไว 11,377,720.- บาท แยกเปนคาตอบแทน ตั้งไว
5,092,720.- บาทประเภทค า ตอบแทนประธานสภา รอง
ประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภา ตั้งไว 4,887,720.บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา และ
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สมาชิกสภา และเลขานุการสภา องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ตามกฎหมายกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111) ประเภทคาเบี้ย
ประชุม ตั้งไว 40,000.- บาท เพื่อจายเป นคาเบี้ยประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดและกรรมการสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)ประเภทคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 87,000.- บาท เพื่อจายเปนเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการ และ
พนัก งานจางขององค การบริหารส วนจั งหวั ดสตู ล สังกั ดกอง
กิจการสภาฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว
78,000.- บาท เพื่อจายเปนคาเชาบานของขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล สังกัดกองกิจการสภาฯ ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส
00111) คาใชสอย ตั้งไว 6,135,000.- บาท ประเภทรายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดทําเอกสาร
หรือเผยแพรประชาสัมพันธ ภารกิจหนาที่และผลงานของกอง
กิจการสภาฯ เชน การจัดทําโปสเตอร แผนพับ หนังสือ มวนเทป
คลาสเซท มวนวิดีโอ แผนสไลดหรืออื่น ๆ เปนตน ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
รหั ส 00111)ประเภทรายจ า ยเพื่ อ บํ า รุ ง รั ก ษาหรื อ ซ อ มแซม
ทรัพยสิน ตั้งไว 15,000.- บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมครุภัณฑที่อยูในความรับผิดชอบของกองกิจการสภาฯ
เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ
เครื่องรับโทรทัศน เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)ประเภท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 5,700,000.- บาท
เพื่ อจ ายเป น ค าเลี้ ยงรั บรองในการประชุ มสภาท อ งถิ่ น หรื อ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อ
จายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรอง
และคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองใน
การประชุมรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่น ๆ และเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของ
ซึ่งเขารวมประชุม ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
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กรกฎาคม 2548 ตั้ งจ ายจากเงิ น รายได (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)คาใชจายใน
โครงการฝกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในประเทศและ/
หรือตางประเทศ ตั้งไว 3,000,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายใน
โครงการฝกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในประเทศและ/
หรือตางประเทศของคณะผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร ประธานสภา
รองประธานสภา สมาชิกสภาฯ ขาราชการ ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผูจัด หรือรวมกับหนวยงานอื่น ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป รหัส 00111 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 160 รายการที่ 3)
คาใชจายในโครงการ อบจ.พบประชาชน ตั้งไว 1,700,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ อบจ.พบประชาชน ที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผูจัด หรือรวมกับหนวยงานอื่น ตั้ง
จายจากเงิ นรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ วไป งาน
บริหารทั่วไป รหัส 00111 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 157 รายการที่ 3)
ค าใช จ ายในโครงการสุ ด ยอดผู นํ าสู ค วามสมานฉั น ท ตั้ ง ไว
700,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสุดยอดผูนําสู
ความสมานฉันท ที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผูจัด
หรือรวมกับหนวยงานอื่น ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน รหัส 00252 และนํามาจากแผนพัฒนาสามป
องคก ารบริ หารส วนจังหวั ดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 157
รายการที่ 1)คาใชจายในโครงการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ
สงฆ ตั้งไว 200,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการเพิ่ม
ศักยภาพในการบริหารจัดการสงฆ ที่องคการบริหารสวนจังหวัด
สตูลเปนผูจัด หรือรวมกับหนวยงานอื่น ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนั บสนุ น ความเข ม แข็ ง ชุ มชน รหั ส 00252 และนํ า มาจาก
แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556
หนาที่ 146 รายการที่ 3)ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว
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400,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรสําหรับเจาหนาที่ทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม เชน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน
และคาใชจายอื่น ๆ ตามกฎหมายกําหนด เปนตน ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
รหัส 00111)คาวัสดุ ตั้ ง ไว 150,000.- บาทประเภทวั ส ดุ
สํานักงาน ตั้งไว 40,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน
สําหรับใชในการปฏิบัติงานของกองกิจการสภาฯ เชน คากระดาษ
หมึก ดินสอ ปากกา สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพคาจาง
ถายเอกสาร อัดสําเนา น้ําดื่ม เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส
00111)ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 5,000.- บาท เพื่อจาย
เปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ สําหรับใชในการปฏิบัติงานของกอง
กิจการสภาฯ เชน ฟวส ปลั๊กไฟฟา สวิตชไฟฟา แผงบังคับทางไฟ
เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)ประเภทวัสดุงานบานงาน
ครัว ตั้งไว 10,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว
สําหรับใชในการปฏิบัติงานของกองกิจการสภาฯ เชน คาน้ําจืด
แกวน้ํา ผาปูโตะ ไมกวาด ถังขยะ เปนตน ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
รหัส 00111) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 60,000.บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานของกองกิจการสภาฯ เชน คาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 5,000.- บาท เพื่อจายเปน
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพรสําหรับใชในการปฏิบัติงานของกอง
กิจการสภาฯ เชน คาลาง อัด ขยายรูป คากระดาษเขียนโปสเตอร
เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว 30,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร สําหรับใช

28
ในการปฏิบัติงานของกองกิจการสภาฯ เชน คาแผนหรือจาน
บั น ทึ ก ข อ มู ล หั ว พิ ม พ ห รื อ แถบพิ ม พ สํ า หรั บ เครื่ อ งพิ ม พ
คอมพิวเตอร เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)4. หมวดค า
สาธารณูปโภค ตั้งไวรวม 6,000.- บาท แยกเปนประเภทคา
โทรศั พ ท ตั้ ง ไว 6,000.- บาท เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช บ ริ ก าร
โทรศัพทเคลื่อนที่และคาใชบริการโทรศัพทประจําสํานักงานของ
กองกิจ การสภาฯ ตั้ งจ ายจากเงิ นรายได (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111) ตอไปเปน
หนวยงานของกองแผนและงบประมาณตั้งงบประมาณรายจาย
ทั้งสิ้น 5,141,900.- บาท แยกเปนรายจายประจํา ตั้งไวรวม
5,097,900.- บาท แยกเปน1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
ตั้งไวรวม 1,935,500.- บาท แยกเปนเงินเดือน ตั้งไว 1,935,500.บาทประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 1,765,100.- บาท เพื่อจาย
เปนเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัดกอง
แผนและงบประมาณ พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ รหัส 00112)ประเภทเงินประจําตําแหนงของนัก
บริหาร ตั้งไว 67,200.- บาท เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัดกองแผนและ
งบประมาณ ตามกฎหมายกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รหัส
00112)ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 103,200.- บาท เพื่อจายเปน
เงินคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการ ตั้งไว 67,200.- บาท เพื่อ
จายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล สังกัดกองแผนและงบประมาณ ตามกฎหมาย
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รหัส 00112)เงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว ตั้งไว 36,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพ
ชัว่ คราวสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัด
กองแผนและงบประมาณ ตั้ ง จ ายจากเงิ นรายได (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รหัส
00112)2. หมวดคาจางชั่วคราวตั้งไวรวม 305,600.- บาท แยก
เปนคาจางชั่วคราว ตั้งไว 305,600.- บาทประเภทเงินเดือนหรือเงิน

29
ที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตั้งไว 257,700.- บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนหรือคาจาง ของพนักงานจางองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล สังกัดกองแผนและงบประมาณ ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทั่ ว ไป งานวางแผนสถิ ติ และ
วิชาการ รหัส 00112)ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 47,900.- บาท
เพื่ อจ ายเป นค าตอบแทนพิ เศษและ/หรื อเงิน เพิ่ มการครองชี พ
ชั่วคราวของพนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัด
กองแผนและงบประมาณ ตั้ ง จายจากเงิน รายได (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รหัส
00112)3. หมวดค าตอบแทน ใช สอยและวั สดุ ตั้ ง ไว รวม
2,500,800.- บาท แยกเปนคาตอบแทน ตั้งไว 154,800.- บาท
ประเภทค าตอบแทนการปฏิ บั ติ งานนอกเวลาราชการ ตั้ ง ไว
90,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และพนักงาน
จางที่ปฏิบัติงานใน กองแผนและงบประมาณ ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ รหัส 00112) ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 64,800.- บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
สตู ล สั งกั ดกองแผนและงบประมาณ ตั้ง จายจากเงิ นรายได
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
รหัส 00112)คาใชสอย ตั้งไว 2,116,000.- บาทประเภทรายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 130,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจาง
เหมาบริการ ตั้งไว 80,000.- บาท เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ,
เขาปกหนังสื อ, คาจ างพิ มพหนังสื อ, คาจั ดทําเอกสารเผยแพร
ประชาสัมพันธ, คาซักฟอก (คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการ
อยางหนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
ครุ ภั ณ ฑ หรื อสิ่ งก อสร าง) ตั้ ง จ ายจากเงิ นรายได (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รหัส
00112)คาจางเหมาปรับปรุงเว็บไซดองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล ตั้งไว 40,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงเว็บ
ไซดขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล, คาเชาพื้นที่เว็บไซดและ
คาจดโดเมนเนม ตั้งจ ายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111 และนํามาจาก
แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556
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หนา 162 รายการที่ 5)คารับวารสาร ตั้งไว 10,000.- บาท เพื่อจาย
เปนคารับวารสาร หนังสือพิมพรายวัน รายสัปดาห รายปกษ และ
หนังสืออื่น ๆ ที่ ใช เกี่ ยวกับการใช ปฏิ บัติ ราชการขององค การ
บริหารสวนจังหวัดสตูล สําหรับจัดไวประจําศูนยขอมูลขาวสาร
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป รหัส 00111)ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อจายเปนคาซอม
บํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑที่อยูในความรับผิดชอบของกอง
แผนและงบประมาณ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร
เครื่องพิมพดีด เครื่องถายสําเนาดิจิตอล เปนตน ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ รหัส 00112)ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี
การ ตั้งไว 1,786,000.- บาท เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว 30,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใชในการเลี้ยง
รับรองและคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่น ๆ และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของซึ่งเขารวมประชุม ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รหัส
00112)ค า ใช จ า ยในโครงการพั ฒ นาความรู แ ละทั ก ษะทาง
เทคโนโลยี สารสนเทศ ตั้งไว 1,000,000.- บาท เพื่อจายเป น
คาใชจายในโครงการพั ฒนาความรูและทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในจั งหวั ดสตูล ตั้ งจ ายจากเงิ นรายได (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111 และ
นํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.
2554-2556 หนา 128 รายการที่ 1)คาใชจายในโครงการจัดตั้งศูนย
ขอมูลขาวสาร ตั้งไว 56,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ ประจําศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111 และนํามาจากแผนพัฒนา
สามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนา 162
รายการที่ 5) คาใชจายในโครงการดําเนินงานศูนยเครือขายเพื่อ
แกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
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(Clinic Center) ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายใน
โครงการดําเนินงานศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหาและสงเสริมการ
มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น (Clinic Center) ที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูลเปนผูจัด หรือรวมกับหนวยงานอื่น ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ รหัส 00112 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปของ
องคก ารบริ หารส วนจังหวั ดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 158
รายการที่ 5)คาใชจายในโครงการจัดทําแผนการพัฒนาขององคการ
บริ หารสว นจั งหวั ด สตู ล ตั้ ง ไว 100,000.- บาท เพื่ อจ ายเป น
คาใชจายในโครงการจัดทําแผนการพัฒนาขององคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล (แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนา
ทองถิ่น แผนการดําเนินงาน แผนงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาทองถิ่น ทุกดาน รวมตลอดทั้งการปรับปรุง/แกไขแผนงานฯ)
ที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผูจ ัด หรือรวมกับหนวยงาน
อื่นจัดขึ้นทั้งในจังหวัดและนอกเขตจังหวัด ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทั่ ว ไป งานวางแผนสถิ ติ และ
วิชาการ รหัส 00112 และนํ ามาจากแผนพัฒนาสามป องคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 159 รายการที่ 2 )
คาใชจายในโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผล
ตั้งไว 200,000.- บาท เพื่อจายเปน คาใช จายในโครงการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผล ที่องคการบริหารสวน
จังหวัดสตูลเปนผูจัด หรือรวมกับหนวยงานอื่น ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ รหัส 00112 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล หนาที่ 159 รายการที่ 3)คาใชจายใน
โครงการจัดทําฐานขอมูลทองถิ่น ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อจาย
เปนคาใชจายในโครงการจัดทําฐานขอมูลทองถิ่นเชน สํารวจขอมูล
ในดานตางๆ ในทุกพื้นที่ของจังหวัดสตูล ที่องคการบริหารสวน
จังหวัดสตูลเปนผูจัด หรือรวมกับหนวยงานอื่น ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ รหัส 00112 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล หนา 159 รายการที่ 4)คาใชจายใน
โครงการจัดประกวดชุมชนตนแบบดีเดน ตั้งไว 100,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดประกวดชุมชนตนแบบดีเดน
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ที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผูจัด หรือรวมกับหนวยงาน
อื่น ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รหัส
00252 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 142 รายการที่ 5)คาใชจายในโครงการ
เสริมสรางความเขมแข็งเครือขายภาคประชาสังคม ตั้งไว 100,000.บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการเสริมสรางความเขมแข็ง
เครือขายภาคประชาสังคม ที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปน
ผูจัด หรือรวมกับหนวยงานอื่น ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน รหัส 00252 และนํามาจากแผนพัฒนาสามป
องค ก ารบริ หารส ว นจังหวั ด สตู ล พ.ศ.2554-2556 หน าที่ 158
รายการที่ 6)ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลัก ษณะรายจ ายหมวดอื่ น ๆ ตั้ งไว 150,000.- บาท เพื่ อเป น
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ นอก
ราชอาณาจั ก ร สํ า หรั บ เจ า หน า ที่ ท อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2526 และแกไขเพิ่มเติม เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศ
ยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและ
คาใชจายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด เปนตน ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิตและ
วิชาการ รหัส 00112)
คาวัสดุ ตั้งไว 230,000.- บาทประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว
60,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน สําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานของกองแผนและงบประมาณ เชน คากระดาษ หมึก
ดินสอ ปากกา สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ คาจางถาย
เอกสาร อัดสําเนา น้ําดื่ม เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รหัส
00112)ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 5,000.- บาท เพื่อจาย
เปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ สําหรับใชในการปฏิบัติงานของกอง
แผนและงบประมาณ เชน ฟวส ปลั๊กไฟฟา สวิตชไฟฟา แผง
บังคับทางไฟ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รหัส 00112)
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ประเภทวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 10,000.- บาท เพื่อจายเปนคา
วัสดุงานบานงานครัว สําหรับใชในการปฏิบัติงานของกองแผน
และงบประมาณ เชน คาน้ําจืด แกวน้ํา ผาปูโตะ ไมกวาด ถัง
ขยะ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รหัส 00112)ประเภทวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 60,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับใชในการปฏิบัติงานของกองแผน
และงบประมาณ เชน คาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี
น้ํามันเครื่อง เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รหัส 00112)
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 5,000.- บาท เพื่อจายเปน
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร สําหรับใชในการปฏิบัติงานของกอง
แผนและงบประมาณ เชน คาลาง อัด ขยายรูป คากระดาษเขียน
โปสเตอร เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รหัส 00112)
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 90,000.- บาท เพือ่ จายเปนคาวัสดุ
คอมพิ ว เตอร สํ าหรั บใช ใ นการปฏิ บั ติ งานของกองแผนและ
งบประมาณ เชน คาแผนหรือจานบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพ สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร เปนต น ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ รหัส 00112)4. หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไวรวม
6,000.- บาท แยกเปนประเภทคาโทรศัพท ตั้งไว 6,000.- บาท
เพื่ อจ ายเป น คาใช บริก ารโทรศั พท เคลื่ อนที่ และค าใชบริ ก าร
โทรศัพทประจําสํานักงานของกองแผนและงบประมาณ ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ รหัส 00112)5. หมวดรายจายอื่น ตั้งไวรวม
300,000.- บาทประเภทคาจางที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสราง หรือไมไดมาซึ่งครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ตั้งไว
300,000.- บาทคาใชจายในการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 4 ดาน (BSC) ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ตั้งไว
100,000.- บาท เพื่ อจ ายเป นค าใช จ ายในการจ างองค ก รหรื อ
สถาบันการศึกษาดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 ดาน
(BSC) ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส
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00111 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล พ.ศ. 2554-2556 หนาที่ 159 รายการที่ 1)คาใชจายในการ
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล ตั้งไว 200,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
จางองคกรหรือสถาบันการศึกษาดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทั่ วไป งานวางแผนสถิ ติ และ
วิชาการ รหัส 00112 และนํามาจากแผนพัฒนาสามป องคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ. 2554-2556 หนาที่ 159 รายการที่
3)6. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไวรวม 50,000.- บาท ประเภทอุดหนุน
หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ องค ก รเอกชนในกิ จ กรรมอั น เป น
สาธารณประโยชน ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อจายเปน อุดหนุน
สํานั กงานเกษตรจั งหวั ดสตูล ตั้ง ไว 50,000.- บาท เพื่อเป น
ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า ร ป ร ะ ก ว ด ศู น ย บ ริ ก า ร แล ะ ถ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบล (จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับ
ความเห็ นชอบจากคณะอนุ กรรมการฯ แลว ) ตั้ งจ ายจากเงิ น
อุด หนุ น ทั่ วไป (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส งเสริ ม
การเกษตร รหัส 00321 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนา 122 รายการที่ 1)
รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไวรวม 44,000.- บาท
7. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไวรวม 44,000.บาท แยกเปน คาครุภัณฑ ตั้งไว 44,000.- บาท ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ตั้งไว 44,000.- บาท เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงานของศูนยขอมูลขาวสาร
จํานวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทย หรือ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป รหัส 00111 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล พ.ศ. 2554-2556 หนา 162 รายการที่ 3)
ต อ ไปเป น หน ว ยงานกองคลั ง ตั้ งงบประมาณรายจ า ยทั้ งสิ้ น
17,357,100.- บาท แยกเป น รายจ ายงบกลาง ตั้ งไว ร วม
1,851,000.- บาท แยกเปนงบกลาง ตั้งไวรวม 1,851,000.- บาท
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แยกเปน 1. ประเภทรายจายตามขอผูกพัน ตั้งไว 1,846,000.บาท เพื่อจายเปนเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่นที่มิใชตําแหนงครู (ชคบ.) ตั้งไว 79,000.- บาท เพื่อ
จายเปนเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น
ที่มิใชตําแหนงครู (ชคบ.) ตามกฎหมายกําหนด ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411)เงิน
สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) ตั้ง
ไว 1,095,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น ตามกฎหมายกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411)เงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม ตั้งไว 662,000.-บาท เพื่อจายเปนคาเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง องคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล ตามกฎหมายกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงาน งบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411)เงินสมทบกองทุน
ทดแทนผูประสบภัย ตั้งไว 10,000.- บาท เพื่อจายเปนคาเสียหาย
เบื้องตนใหแกผูประสบภัย เมื่อรถขององคการบริหารสวนจังหวัด
สตูลไดกอใหเกิดความเสียหาย ตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว 1400
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงาน งบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411)ประเภทเงินชวยคา
ทําศพ ตั้งไว 5,000.- บาท เพื่อจายเปนเงิ นชวยพิเศษในกรณีที่
ขาราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูลถึงแกกรรม ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส
00411) รายจายประจํา ตัง้ ไวรวม 15,506,100.- บาท แยกเปน
1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 3,470,600.- บาท
แยกเปนเงินเดือน ตั้งไว 3,470,600.- บาท ประเภทเงินเดือน
พนั กงาน ตั้ ง ไว 3,243,900.- บาท เพื่ อจ ายเปน เงิน เดื อน
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัดกองคลัง พรอม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)
ประเภทเงินประจําตําแหนงของนักบริหาร ตั้งไว 67,200.- บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล สังกัดกองคลัง ตามกฎหมายกําหนด ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
รหัส 00113)ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 159,500.- บาท เพื่อ
จายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการ ตั้งไว 67,200.-
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เพื่อจายเป นเงินค าตอบแทน รายเดือนของข าราชการองค การ
บริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัดกองคลัง ตามกฎหมายกําหนด ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง รหัส 00113)เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว
92,300.- บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัดกองคลัง ตั้งจาย
จากเงิ น รายได (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทั่ ว ไป งาน
บริหารงานคลัง รหัส 00113)2. หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไวรวม
313,900.- บาท แยกเปนคาจางชัว่ คราวตั้งไว 313,900.- บาท
ประเภทเงิน เดื อนหรือเงิ น ที่ จ ายเพิ่ มให แก พนั ก งานจ างตั้ ง ไว
263,200.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนหรือคาจางของพนักงาน
จางองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัดกองคลัง ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
รหัส 00113)ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 50,700.- บาท เพื่อจาย
เปนคาตอบแทนพิเศษและ/หรือเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัดกองคลัง ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง รหัส 00113)3. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
ตั้งไวรวม 9,891,600.- บาท แยกเปน คาตอบแทนตั้งไว
8,601,600.- บาท 1. ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 6,520,000.- บาท
เพื่อจายเปน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับ
ขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) ตั้งไว 6,500,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น
(เงินรางวัลประจําป) ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป รหัส 00111)เงินทํ าขวัญข าราชการ หรื อพนักงานสว น
ทองถิ่น ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินทําขวัญขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ตามหนังสือ ที่ สต 0037.2/ว 3367 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป รหัส 00111)ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตั้งไว 96,000.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทน การ
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ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัด กองคลัง ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
รหัส 00113)ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 285,600.- บาท เพื่อจายเปน
คาเชาบานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัด
กองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)ประเภทเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตร ตั้งไว 200,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล และผูรับบํานาญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.
2541 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริ ห ารทั่ ว ไป รหั ส 00111)ประเภทเงิ น ช ว ยเหลื อ ค า
รักษาพยาบาล ตั้งไว 1,500,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสวน
ท องถิ่ น พ.ศ.2541 และแก ไขเพิ่ มเติ ม ตั้ ง จ ายจากเงิ น รายได
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหั ส
00111)คาใชสอย ตั้งไว 1,029,000.- บาท 1.ประเภทรายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 314,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดทําเอกสาร
หรือเผยแพรประชาสัมพันธ ตั้งไว 14,000.- บาท เพื่อจายเปนคา
จัดทําเอกสารหรือเผยแพรประชาสัมพันธภารกิจหนาที่และผลงาน
ของกองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) คาทําประกันภัยรถยนต
ราชการ ตั้งไว 300,000.- บาท เพื่อจายเปนคาทําประกันภัยรถยนต
ราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ตามหนังสือที่ มท
0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส
00111)ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้ง
ไว 35,000.- บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
ที่อยูในความรับผิดชอบของกองคลัง เชน เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพดีด เครื่องปรับอากาศ เปนตน ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง รหัส 00113)ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรอง
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และพิธีก าร ตั้ งไว 510,000.- บาท เพื่อจ ายเปนคาใชจายใน
โครงการฝกอบรมเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ ตั้งไว 150,000.บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับการเงิน
บัญชี และพัสดุ ที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เปนผูจัด
หรือรวมกับหนว ยงานอื่ น ตั้ง จายจากเงิ นรายได (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113 และ
นํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.
2554-2556 หนาที่ 161 รายการที่4 )คาใชจายในโครงการอบรม
สัมมนาผู ประกอบการฯ ตั้ งไว 160,000.- บาท เพื่อจ ายเป น
คาใชจายในโครงการอบรมสัมมนาผูประกอบการฯ ที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผูจัด หรือรวมกับหนวยงานอื่น ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง รหัส 00113 และนํ ามาจากแผนพัฒนาสามป
องคก ารบริ หารส วนจังหวั ดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 125
รายการที่ 1)คาใชจายในโครงการสงเสริมชวยเหลือเกษตรกรดาน
ผลผลิต ตั้งไว 200,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
สงเสริมชวยเหลือเกษตรกรดานผลผลิต เชน แกไขปญหาผลไม
ลนตลาดและราคาตกต่ํา, คาใชจายในการหาตลาดเพื่อกระจาย
สินคา เปนตน ที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผูจัด หรือ
รวมกับหนวยงานอื่น ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
สรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน รหัส 00252 และนํามาจากแผนพัฒนาสามป
องค ก ารบริ หารส ว นจังหวั ด สตู ล พ.ศ.2554-2556 หน าที่ 123
รายการที่ 1)ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว 170,000.-บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจั กรสํ าหรั บ เจ า หน าที่ ท องถิ่ น ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2526 และแกไขเพิ่มเติม เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศ
ยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม ในการใชสนามบินและ
คาใชจายอื่น ๆ ตามกฎหมายกําหนด เปนตน ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
รหัส 00113) คาวัสดุ ตั้งไว 261,000.- บาท 1.ประเภทวัสดุ
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สํานั กงาน ตั้ งไว 100,000.-บาท เพื่อจายเปน คาวั สดุสํ านัก งาน
สําหรับใชในการปฏิบัติงานของกองคลัง เชน คากระดาษ หมึก
ดินสอ ปากกา สมุดบัญชี คาแบบพิมพภาษีอากร ใบเสร็จรับเงิน
สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ คาจางถายเอกสาร อัดสําเนา
น้ํ า ดื่ ม เป น ต น ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)ประเภทวัสดุ
ไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 3,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและ
วิทยุ สําหรับใชในการปฏิบัติงานของกองคลัง เชน ฟวส ปลั๊ก
ไฟฟา สวิตชไฟฟา แผงบังคับทางไฟ เปนตน ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
รหัส 00113)ประเภทวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 5,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบาน งานครัว สําหรับใชในการปฏิบัติงาน
ของกองคลัง เชน คาน้ําจืด แกวน้ํา ผาปูโตะ ไมกวาด ถังขยะ
เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น ตั้งไว 48,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น สําหรับใชในการปฏิบัติงานของกองคลัง เชน คาน้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง เปนตน ตั้งจาย
จากเงิ น รายได (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทั่ ว ไป งาน
บริหารงานคลัง รหัส 00113)ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้ง
ไว 5,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร สําหรับ
ใชในการปฏิบัติงานของกองคลัง เชน คาลาง อัด ขยายรูป คา
กระดาษเขียนโปสเตอร เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหั ส 00113)
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุ
คอมพิวเตอรสําหรับใชในการปฏิบัติงานของกองคลัง เชน แผน
หรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) 4.
หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไวรวม 1,830,000.- บาท แยกเปน
1.ประเภทคาไฟฟา ตั้งไว 1,600,000.- บาท เพื่อจายเปนค า
กระแสไฟฟาสถานที่ซึ่งเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล ไดแก สํานักงาน, ศูนยขอมูลสารสนเทศการทองเที่ยว
, หาดราไว, ซุม ประตูเมือง, น้ําพุรอน เปนตน ตั้งไว1,500,000.- บาท
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ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป รหัส 00111)คากระแสไฟฟาสําหรับสนามกีฬากลาง
จังหวัดสตูล (ถายโอนระดับจังหวัด) ตั้งไว 100,000.- บาท
ตามหนั ง สื อ ด ว นที่ สุ ด ที่ มท 0893.3/ว1372 ลงวั น ที่ 19
กรกฎาคม 2553 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รหัส 00261) ประเภทคา
น้ําประปา ตั้งไว 210,000.- บาท เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสถานที่
ซึ่งเป น ทรั พยสิ น ขององคก ารบริ หารส ว นจั งหวั ดสตู ล ได แก
สํานักงาน, ศูนยขอมูลสารสนเทศการทองเที่ยว เปนตน ตั้งไว
130,000.- บาท ตั้ ง จ ายจากเงิ น รายได (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)คาน้ําประปา
สําหรับสนามกีฬากลางจังหวัดสตูล (ถายโอนระดับจังหวัด) ตั้งไว
80,000.- บาท ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1372 ลง
วันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รหัส 00261)
ประเภทคาโทรศัพท ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ และคาใชบริการโทรศัพทประจําสํานักงานของ
กองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)
ตอ ไปเป น หน วยงานกองช า ง ตั้ งงบประมาณรายจ ายทั้ งสิ้ น
67,643,600.- บาท แยกเปน รายจ ายประจํ า ตั้ งไวร วม
21,786,600.- บาท แยกเปน 1. หมวดเงินเดือนและคาจาง
ประจํา ตั้งไวรวม 5,260,800.- บาท แยกเปนเงินเดือนตั้งไว
3,240,000.- บาท 1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 3,080,500.บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล สังกัดกองชาง พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311)
ประเภทเงินประจําตําแหนงของนักบริหาร ตั้งไว 33,600.- บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล สังกัดกองชาง ตามกฎหมายกําหนด ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
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ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311)ประเภทเงิน
เพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 125,900.- บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนราย
เดื อนของข าราชการ ตั้ ง ไว 33,600.- บาท เพื่ อจ ายเป น เงิ น
คาตอบแทนรายเดือนของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล สังกัดกองชาง ตามกฎหมายกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311)เงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว ตั้งไว 92,300.- บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัด
กองชาง ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
รหัส 00311)
คาจางประจํา ตั้งไว 2,020,800.- บาทประเภทคาจางลูกจางประจํา
ตั้งไว 2,015,800.- บาท เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัดกองชาง พรอมเงินปรับปรุงคาจาง
ประจําป ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
รหัส 00311)ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 5,000.- บาท เพื่อจาย
เปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจําองคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล สังกัดกองชาง ตามกฎหมายกําหนด ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311)
2. หมวดคาจางชั่วคราว
ตั้งไวรวม 1,405,300.- บาท แยก
เปนคาจางชั่วคราว ตั้งไว 1,405,300.- บาทประเภทเงินเดือน
หรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตั้งไว 1,048,400.- บาท เพื่อ
จายเปนคาตอบแทนหรือคาจางของพนักงานจางองคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล สังกัดกองชาง ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311)ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้ง
ไว 356,900.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษและ/หรือเงินเพิ่ม
การ ครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล สังกัดกองชาง ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา รหัส 00311) 3. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
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ตั้งไวรวม 12,958,600.- บาท แยกเปน คาตอบแทน ตั้งไว
233,600.- บาท ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัดกองชาง ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311)ประเภทคาเชา
บาน ตั้งไว 183,600.- บาท เพื่อจายเปนคาเชาบานของขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัดกองชาง ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311)
คาใชสอย ตั้งไว 7,150,000.- บาท 1.ประเภทรายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 500,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมา
บริการ ตั้งไว 260,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการที่อยู
ในความรับผิดชอบของกองชาง เชน คาจางเหมาสูบน้ํา คาจาง
เหมาเขียนแบบ สํ ารวจ จัดทํ ารูปทั ศนียภาพ ค าจางแบกหาม
สัมภาระ คาจางแรงงานดําเนินการกอสรางบานทองถิ่นไทยฯ เปน
ตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
รหัส 00311)คาจางเหมาทําความสะอาด ตั้งไว 240,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงานหรืออาคาร
สถานที่ที่เปนทรัพยสนิ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เชน
อาคารสํานักงาน และแหลงทองเที่ยวอื่น ๆ เปนตน ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในแผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311)
2. ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรื อซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว
5,000,000.- บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
ตั้งไว 2,000,000.- บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ครุ ภั ณฑ ที่ อยู ใ นความรั บผิ ดชอบของกองชาง เช น ครุ ภั ณ ฑ
สํานักงาน ครุภัณฑ ยานพาหนะและขนส ง ครุภั ณฑก อสราง
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) คาบํารุงรักษาหรื อ
ซอมแซมทีด่ ินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 3,000,000.- บาท เพื่อจายเปน
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คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดิ นและสิ่งกอสรางที่อยูในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ที่ชํารุดระหวางป
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส
00311) ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิ ธีการ ตั้งไว
1,100,000.- บาท เพื่อจายเปน คาใชจายในโครงการอบรมเพิ่ ม
ศักยภาพเครือขายดานสาธารณภัยขององคกรปกครองทองถิ่ น
จังหวั ด สตูล ตั้ ง ไว 150,000.- บาท เพื่ อจายเป น ค าใช จ ายใน
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเครือขายดานสาธารณภัยขององคกร
ปกครองทองถิ่นจังหวัดสตูล ที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
เปน ผูจัด หรือรวมกับหนวยงานอื่น ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย รหัส 00123 และนํามาจากแผนพัฒนา
สามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 141
รายการที่ 1)คาใชจายในโครงการปลูกจิตสํานึกผูประกอบการและ
การบริหารจัดการขยะในแหลงทองเที่ยว ตั้งไว 200,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการปลูกจิตสํานึกผูประกอบการและ
การบริหารจัดการขยะในแหลงทองเที่ยว เชน การจัดอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงานทั้งในและนอกจังหวัด เปนตน ที่องคการบริหารสวน
จังหวัดสตูลเปนผูจัด หรือรวมกับหนวยงานอื่น ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะ มูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล รหัส 00244 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 155 รายการที่ 1)
คาใชจายในโครงการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งไว 200,000.- บาท เพื่อ
จายเปนคาใชจายในโครงการจัดการขยะมูลฝอย ที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูลเปนผูจัด หรือรวมกับหนวยงานอื่น ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะ มูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล รหัส 00244 และนํามาจากแผนพัฒนาสามป
องคก ารบริ หารส วนจังหวั ดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 155
รายการที่ 1)คาใชจายในโครงการจัดทําฐานขอมูลดานอุปโภค
สาธารณู ปโภคของจั งหวัด ตั้ง ไว 50,000.- บาท เพื่อจายเป น
คาใชจายในโครงการจัดทําฐานขอมูลดานอุปโภค สาธารณูปโภค
ของจังหวัด ที่ องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผูจัด หรื อ
รวมกับหนวยงานอื่น ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
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อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา รหัส 00311 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 159 รายการที่ 4)
คาใชจายในโครงการหมูบานนํารองจัดการสิ่งแวดลอมเชิงบูรณา
การ ตั้งไว 300,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
หมูบานนํารองจัดการสิ่งแวดลอมเชิงบูรณาการ ที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูลเปนผูจัด หรือรวมกับหนวยงานอื่น ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ํา
และปาไม รหัส 00322 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 79 รายการที่ 51
และหนาที่ 149 รายการที่ 2)คาใชจายในโครงการปลูกจิตสํานึกใน
การอนุ รัก ษ ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมจั งหวั ด สตู ล
ประจําป 2554 ตั้งไว 200,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายใน
โครงการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด สตู ล ประจํ า ป 2554 เช น การรณรงค
ประชาสัมพันธ การจัดอบรม การศึกษาดูงาน การปลูกปา การ
ประกวดและมอบรางวัลของกลุมเครือขาย ทสม. หรือกลุมอื่น ๆ
เปนตน ที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผูจัด หรือรวมกับ
หน ว ยงานอื่ น ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได (ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม รหัส 00322 และนํามา
จากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.25542556 หนาที่ 149 รายการที่ 2) ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม เ ข า ลั ก ษณะรายจ า ยหมวดอื่ น ๆ ตั้ ง ไว
550,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สําหรับเจาหนาที่ทองถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม เชน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน และคาใชจายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด เปนตน ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา รหัส 00311)
คาวัสดุ ตั้งไว 5,575,000.- บาทประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว
100,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน สําหรับใชในการ
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ปฏิบัติงานของกองชาง เชน คากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ คาจางถายเอกสาร อัดสําเนา
น้ํ าดื่ ม เป น ต น ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา รหัส 00311)ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว
5,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ สําหรับใชในการ
ปฏิบตั ิงานของกองชาง เชน คาฟวส เข็มขัดรัดสายไฟฟา เทปพัน
สายไฟฟา สายไฟฟา เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) ประเภทวัสดุงานบาน
งานครัว ตั้งไว 5,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว
สําหรับใชในการปฏิบัติงานของกองชาง เชน คาน้ําจืด แกวน้ํา
ผาปู โ ต ะ ไม ก วาด ถั งขยะ เป น ต น ตั้ ง จ ายจากเงิ น รายได
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) 1.ประเภทวัสดุ
กอสราง ตั้งไว 3,390,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง
สําหรับซอมแซมทรัพยสินหรือสิ่งกอสรางที่อยูในความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ตั้งไว 2,900,000.- บาท เพื่อ
จายเปนคาวัสดุกอสรางสําหรับซอมแซมทรัพยสินหรือสิ่งกอสราง
ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ที่
ชํารุดระหวางป และสนับสนุนหนวยงานอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
เชน คาดิน ดินลูกรัง หินผุ หินคลุก เปนตน ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา งาน
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน รหัส 00312)คาวัสดุกอสรางสําหรับ
กอสรางบานทองถิ่นไทยฯ ตั้งไว 490,000.- บาท เพื่อจายเปนคา
วัสดุกอสรางสําหรับกอสรางบานทองถิ่นไทยฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห รหัส 00232) ประเภทวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง ตั้งไว 600,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและ
ขนส ง สํ าหรั บยานพาหนะและขนส ง เครื่ องทุ น แรงต า ง ๆ
เครื่องยนต เครื่องจักรกล ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูลที่
ชํารุ ดเสียหายหรือเสื่ อมสภาพจากการใชงานใหอยูใ นสภาพดี
สามารถใช งานได ต ามปกติ เช น ค าแผน ป ายเลขทะเบี ยนรถ
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
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ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่น ตั้งไว 1,400,000.- บาท เพือ่ จายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่น สําหรับปฏิบัติงานปรับปรุงซอมแซมถนนที่ชํารุด
และกิจการตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล รวมถึงการ
สนับสนุนหนวยงานอื่นในการพัฒนาทองถิ่น เชน คาน้ํามันดีเซล
น้ํามันเครื่อง น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี เปนตน ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา งาน
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน รหัส 00312)ประเภทวัสดุโฆษณา และ
เผยแพร ตั้งไว 5,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพรสําหรับใชในการปฏิบัติงานของกองชาง เชน คาลาง อัด
ขยายรูป คากระดาษเขียนโปสเตอร เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานอุ ตสาหกรรมและการโยธา งานก อสร าง
โครงสรางพื้นฐาน รหัส 00312)ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว
70,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร สําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานของกองชาง เชน คาซื้อแผนหรือจานบันทึกขอมูล เทป
บันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ ตลับผงหมึก เปนตน ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน รหัส 00312) 4. หมวดคา
สาธารณูปโภค ตั้งไวรวม 6,000.- บาท แยกเปนประเภทคา
โทรศั พ ท ตั้ ง ไว 6,000.- บาท เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช บ ริ ก าร
โทรศัพทเคลื่อนที่ และคาใชบริการโทรศัพทประจําสํานักงานของ
กองชาง ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และ การโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา รหัส 00311)
5. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไวรวม 2,155,900.- บาท แยกเปน
ประเภทอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรม
อันเปนสาธารณประโยชน ตั้งไว 2,155,900.- บาท เพื่อจายเปน
อุดหนุนเทศบาลตําบลกําแพง ตั้งไว 2,155,900.- บาท เพื่อจาย
สมทบเปนคากอสรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จะ
ดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ
แลว) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รหัส 00244 และนํามา
จากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-

47
2556 หนาที่ 155 รายการที่ 2)รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไวรวม
45,857,000.- บาท 6. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไวรวม 45,857,000.- บาท แยกเปน คาครุภัณฑ ตั้งไว
1,500,000.- บาท 1. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ตั้งไว
1,500,000.- บาท คาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ตั้งไว 1,500,000.บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน พรอม
เครื่องมือและอุปกรณกูภัยเพื่อใชในการดําเนินงานดานสาธารณภัย
และสิ่งแวดลอม ทั้งทางบกและทางน้ํา โดยมีรายละเอียดดังนี้
แบบมีชองวางหลังคนขับเปดได ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา
2,800 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ลอ พรอมติดตั้งอุปกรณเสริม เชน กันชน
หนาติดรอกสลิงไฟฟา หลังคาไฟเบอร กันชนหลังติดตั้งชุดลากจูง
รถพวง วิทยุสื่อสาร เครื่องบอกพิกัดดาวเทียม (GPS) ไฟสัญญาณ
ไฟกระพริบ เสียงไซเรนฉุกเฉินติดตั้งบนหลังคา เปนตนเครื่องมือ
และอุปกรณกูภัยประจํารถ ประกอบดวย เครื่องประดาน้ําพรอม
อุปกรณ จํานวน 2 ชุด, เครื่องเลื่อยโซยนต จํานวน 2 เครื่อง (ขนาด
ใหญและเล็ก), เรือยางแบบสูบลมพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด,
เครื่องตัดถางไฮดรอลิกพรอมอุ ปกรณ จํานวน 1 ชุ ด, โทรโข ง
จํานวน 1 ชุด เปนตน ตั้งราคาตามทองตลาด เนื่องจากครุภัณฑ
ชนิดนี้ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2553 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รหัส 00123 และนํามา
จากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.25542556 หนาที่ 141 รายการที่ 1) คาที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว
44,357,000.- บาท 1.ประเภทถนน ตั้งไว 30,357,000.- บาท เพื่อ
จายเปนคากอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายหนา
โรงเรี ยนหว ยมะพร าว-ผั ง 41 อําเภอละงู จั งหวั ด สตู ล ตั้ ง ไว
4,334,000.- บาท เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต ขนาดผิ วจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.000
กิโ ลเมตร ตามแบบแปลนที่ องค การบริ หารส วนจั งหวั ดสตู ล
กําหนด ตั้งจายจากเงิ นอุดหนุ นทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน รหัส
00312 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัด
สตู ล พ.ศ.2554-2556 หน า ที่ 96 รายการที่ 99)ค า ก อ สร า ง
ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายซอยทุงไทรเจริญ หมูที่ 3
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ต.ปาแกบอหิน อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล ตั้งไว 5,000,000.- บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก คอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.170 กิโลเมตร ตามแบบ
แปลนที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลกําหนด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน รหัส 00312 และนํามาจากแผนพัฒนา
สามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 97
รายการที่ 114)คากอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สาย
บานซอย 9-บานซอย 8 ต.ควนกาหลง อําเภอควนกาหลง จังหวัด
สตูล ตั้งไว 7,500,000.- บาท เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง
1.170 กิโลเมตร ไหลทางขางละ 1.00 เมตร ตามแบบแปลนที่
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน รหัส 00312 และนํามาจากแผนพัฒนาสามป
องคก ารบริหารส ว นจั งหวั ดสตู ล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 103
รายการที่ 8)คาซอมสรางผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนก
รีต สายบานเขานอย-บานยานซื่อ ตําบล ยานซื่อ อําเภอควนโดน
จังหวัดสตูล ตั้งไว 9,257,000.- บาท เพื่อจายเปนคาซอมสรางผิว
จราจรถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง6.00
เมตร ระยะทาง 2.792 กิโลเมตร ตามแบบแปลนที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูลกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
รหัส 00312 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 104 รายการที่ 2)คากอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานปาฝาง-บานทุงเสม็ด
อําเภอละงู จังหวัดสตูล ตั้งไว 4,266,000.- บาท เพื่อจายเปนคา
กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
6.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ตามแบบแปลนที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานอุ ตสาหกรรมและการโยธา งานก อสร าง
โครงสรางพื้นฐาน รหัส 00312 และนํามาจากแผนพัฒนาสามป
องค ก ารบริ หารส วนจั งหวั ด สตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 104
รายการที่ 3) 1.ประเภทประปา ตั้งไว 7,000,000.- บาท เพื่อจาย
เปนคาพัฒนาระบบประปาตําบลควนขัน, ตําบลเจะบิลัง และตําบล
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ตันหยงโป อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ตั้งไว 7,000,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาพัฒนาระบบประปาตามแบบแปลนที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูลกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
รหัส 00312 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 116 รายการที่ 1) 1.ประเภท
ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว ตั้งไว 5,000,000.- บาท เพื่อจายเปนคา
ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวถ้ําภูผาเพชร ตําบลปาลมพัฒนา อําเภอ
มะนัง จังหวัดสตูล ตั้งไว 3,000,000.- บาท เพื่อจายเปนคาพัฒนา
แหลงทองเที่ยวถ้ําภูผาเพชร ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
จังหวัดสตูลกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
รหัส 00312 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 69 รายการที่ 2)คาปรับปรุง
แหลงทองเที่ยวบอน้ําร อนบ านโตน ตําบลทุ งนุย อํ าเภอควน
กาหลง จังหวัดสตูล ตั้งไว 2,000,000.- บาท เพื่อจายเปนค า
ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวบอน้ํารอน ตามแบบแปลนที่องคการ
บริหารสวนจังหวั ดสตูลกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานอุ ตสาหกรรมและการโยธา งานก อสร าง
โครงสรางพื้นฐาน รหัส 00312 และนํามาจากแผนพัฒนาสามป
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 69 รายการ
ที่ 3) 1.ประเภทวิศวกรรมจราจร ตั้งไว 2,000,000.- บาท เพื่อจาย
เป น ค าปรั บ ปรุ งจุ ด เสี่ ยงและบริ เ วณอั น ตรายบนถนน ตั้ ง ไว
2,000,000.- บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการติดตั้งเครื่องหมายจราจร
บริเวณจุดเสี่ยงอันตรายบนถนน ตามแบบแปลนที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูลกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน รหัส 00242 และนํามา
จากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.25542556 หนาที่ 121 รายการที่ 1)
ตอไปเปนหนวยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 28,798,100.- บาทแยกเป นรายจาย
ประจํา ตัง้ ไวรวม 28,798,100.- บาท แยกเปน1. หมวดเงินเดือน
และคาจางประจํา ตั้งไวรวม 4,069,500.- บาท แยกเปนเงินเดือน
ตั้งไว 4,069,500.- บาท 1.ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว
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3,668,100.- บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการองคการบริหาร
สว นจั งหวั ด สตู ล สั งกั ดกองการศึ ก ษาฯ พร อมเงิ น ปรั บปรุ ง
เงินเดือนประจําป ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
การศึก ษา งานบริ หารทั่ว ไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)
ประเภทเงินประจําตําแหนงของนักบริหาร ตั้งไว 67,200.- บาท เพื่อ
จายเปนเงินประจําตําแหนงของขาราชการองค การบริหารสวน
จังหวัดสตูล สังกัดกองการศึกษาฯ ตามกฎหมายกําหนด ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว
334,200.- บาท เพื่ อจ ายเป น เงิ น ค าตอบแทนรายเดื อนของ
ขาราชการ ตัง้ ไว 67,200.- บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนราย
เดือนของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัดกอง
การศึกษาฯ ตามกฎหมายกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
00211)เงินคาตอบแทนพิเศษของขาราชการ ตั้งไว 48,300.- บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวั ด สตู ล สังกั ด กองการศึ กษาฯ ที่ ได รั บเงิ น เดื อนเต็ มขั้ น
ตามกฎหมายกําหนด ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28
ตุลาคม 2547 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)เงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว ตั้งไว 67,500.- บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัด
กองการศึก ษาฯ ตั้ งจ ายจากเงิ นรายได (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)เงิน
วิทยฐานะ ตั้งไว 151,200.- บาท เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะของ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัดกองการศึกษาฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)
2. หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไวรวม 1,547,100.- บาท แยกเปน
คาจางชั่วคราว ตั้งไว 1,547,100.- บาท 1.ประเภทเงินเดือนหรือเงิน
ที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตั้งไว 1,266,900.- บาท เพื่อจายเปน
ค า ตอบแทน หรื อ ค า จ า ง ตั้ ง ไว 814,900.- บาท เพื่ อ เป น
คาตอบแทนหรือคาจางของพนั กงานจางองค การบริหารสว น
จังหวัดสตูล สังกัดกองการศึกษาฯ และโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
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ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)คาตอบแทน หรือคาจาง ตั้ง
ไว 452,000.- บาท เพื่อเปนคาตอบแทนหรือคาจางของพนักงาน
จางองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ประจําสนามกีฬากลางจังหวัด
สตูล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) 1.ประเภทเงิน
เพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 280,200.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ
หรือเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 117,000.- บาท เพื่อจาย
เปนคาตอบแทนพิเศษและ/หรือเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัดกองการศึกษา
ฯ และโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
00211)คาตอบแทนพิเศษหรือเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว
163,200.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษและ/หรือเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ประจํา สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รหัส 00211) 3. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม
15,760,500.- บาท แยกเปนคาตอบแทน ตั้งไว 188,500.- บาท
ประเภทค าตอบแทนการปฏิ บั ติ งานนอกเวลาราชการ ตั้ ง ไว
150,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของขาราชการและพนักงานจางขององคการบริหารสวน
จังหวัดสตูลสังกัด กองการศึกษาฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
00211) ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 38,500.- บาท เพื่อจายเปนคาเชา
บานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัดกอง
การศึกษาฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) คาใชสอย ตั้ง
ไว 15,214,000.- บาท 1.ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้ง
ไว 16,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดทําเอกสารหรือเผยแพร
ประชาสัมพันธภารกิจหนาที่และผลงานของกองการศึกษาฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) 1.ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษา
หรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 872,000.- บาท เพื่อจายเปนคา
ซอมบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ตั้งไว 80,000.- บาท เพื่อ
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จายเปนคาซอมบํารุงรักษาหรือ ซอมแซมครุภัณฑที่อยูในความ
รั บ ผิ ด ชอบของกองการศึ ก ษาฯ เช น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร
เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา เปนตน ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)คาปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬา
ตั้งไว 792,000.- บาท เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬา
กลางจังหวัดสตูล (ถายโอนระดับจังหวัด) ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1372 ลงวันที่ 19
กรกฎาคม 2553 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
รหัส 00262 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 133 รายการที่ 2) 1.ประเภท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 14,126,000.- บาท
เพื่อจายเปน คาใชจายในโครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการใหกับ
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ตั้งไว 150,000.บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการ
ใหกับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผูจัด หรือรวมกับหนวยงานอื่น ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม
กําหนดระดับ รหัส 00214 และนํ ามาจากแผนพัฒ นาสามป
องคก ารบริหารส ว นจั งหวั ดสตู ล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 129
รายการที่ 5) คาใชจายในโครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ตั้งไว 500,000.- บาท เพื่อจาย
เปนคาใชจายในโครงการจั ดตั้งศู นยการเรียนรู ชุมชนองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล ที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผู
จัด หรื อร วมกั บหนว ยงานอื่น ตั้ งจ ายจากเงิ นอุ ดหนุน ทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน รหัส 00252 และนํามาจาก
แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556
หนาที่ 130 รายการที่ 1) คาใชจายในโครงการจัดการศูนยเสาะหา
และพั ฒ นาเด็ ก ที่ มีค วามสามารถพิเศษในท องถิ่ น (ศู น ย GTX
จังหวัด สตู ล) ตั้ งไว 500,000.- บาท เพื่ อจ ายเปน คาใช จายใน
โครงการจัดการศูนยเสาะหาและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ในทองถิ่น (ศูนย GTX จังหวัดสตูล) ที่องคการบริหารสวนจังหวัด
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สตูลเปนผูจัด หรือรวมกับหนวยงานอื่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษา ไมกําหนดระดับ
รหัส 00214 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 130 รายการที่ 2)คาใชจายใน
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเยาวชน ตั้งไว 500,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจา ยในโครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเยาวชน ที่
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผูจัด หรือรวมกับหนวยงาน
อื่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของ
ชุมชน รหัส 00252 และนํามาจากแผนพัฒนาสามป องคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 157 รายการที่ 2)
คาใชจายในการอบรมสัมมนาผูรับผิดชอบดูแลสนามกีฬากลาง
จังหวัดสตูล (ถายโอนระดับจังหวัด) ตั้งไว 16,000.- บาท เพื่อเปน
คาใชจายในการอบรมสัมมนาผูรับผิดชอบดูแลสนามกีฬากลาง
จังหวัดสตูล (ถายโอนระดับจังหวัด) ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ ว 1372 ลงวันที่ 19
กรกฎาคม 2553 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
รหัส 00262)คาใชจายในโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป
2554 ตั้งไว 800,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัด
งานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2554 ที่องคการบริหารสวนจังหวัด
สตูลเปนผูจัด หรือรวมกับหนวยงานอื่น ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
กีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และนํามาจากแผนพัฒนาสามป
องค ก ารบริ หารส วนจั งหวั ด สตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 133
รายการที่ 1)คาใชจายในโครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนและ
เยาวชน ตั้งไว 500,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
จัดการแขงขันกีฬานักเรียนและเยาวชน ที่องคการบริหารสวน
จังหวัดสตูลเปนผูจัด หรือรวมกับหนวยงานอื่น ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และนํามาจากแผนพัฒนา
สามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 134
รายการที่ 3) คาใชจายในโครงการจัดการแขงขันกีฬาสตูลลีก ตั้ง
ไว 2,500,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดการ
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แขงขันกีฬาสตูลลีก ที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผูจัด
หรือรวมกับหนวยงานอื่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ รหัส 00262 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 134 รายการที่ 4)
คาใชจายในโครงการจัดส งทีมนักกีฬา อบจ.สตูล เข ารวมการ
แขงขัน ตั้งไว 1,500,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
จัดสงทีมนักกีฬา อบจ.สตูล เขารวมการแขงขัน ที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูลเปนผูจัด หรือรวมกับหนวยงานอื่น ตั้งจายจาก
เงิ น รายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วั ฒ นธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และนํามาจาก
แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556
หนาที่ 134 รายการที่ 5)คาใชจายในโครงการจัดสงทีมนักกีฬา
จังหวัดสตูลเขารวมการแขงขัน ตั้งไว 400,000.- บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในโครงการจัดสงทีมนักกีฬาจังหวัดสตูลเขารวมการ
แขงขัน ที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผูจัด หรือรวมกับ
หนวยงานอื่ น ตั้ งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส
00262 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 134 รายการที่ 6)คาใชจายในโครงการ
จัดการแขงขันมหกรรมกีฬาและวิชาการนักเรียนศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ตั้งไว
700,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดการแขงขัน
มหกรรมกีฬาและวิชาการนักเรียนศูนยการศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ที่องคการบริหารสวน
จังหวัดสตูลเปนผูจัด หรือรวมกับหนวยงานอื่น ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และนํามาจาก
แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556
หนาที่ 135 รายการที่ 7)คาใชจายในโครงการพัฒนาบุคลากรดาน
การกีฬา ตั้งไว 300,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
พัฒนาบุคลากรดานการกีฬา ที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
เปนผูจัด หรือรวมกับหนวยงานอื่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
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กีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และนํามาจากแผนพัฒนาสามป
องคก ารบริหารส ว นจั งหวั ดสตู ล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 136
รายการที่ 1)คาใชจายในโครงการแขงขันวาวประเพณีจังหวัดสตูล
และแสดงวาวนานาชาติ ตั้งไว 1,500,000.- บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในโครงการแขงขันวาวประเพณีจังหวัดสตูลและแสดง
วาวนานาชาติ ที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผูจัด หรือ
รวมกับหนวยงานอื่น ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
รหัส 00262 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 147 รายการที่ 6)คาใชจายใน
โครงการสงเสริมคุ ณธรรมจริยธรรมในชุมชนโดยใชหลักการ
ศาสนา (อิจตีมะญ) ตั้งไว 300,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายใน
โครงการสงเสริมคุ ณธรรมจริยธรรมในชุมชนโดยใชหลักการ
ศาสนา (อิจตีมะญ ) ที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผูจัด
หรือรวมกับหนวยงานอื่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น รหัส 00263 และนํามาจากแผนพัฒนาสามป
องคก ารบริหารส ว นจั งหวั ดสตู ล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 144
รายการที่ 1) คาใชจายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกศาสนิกชน ตั้งไว 600,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายใน
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกศาสนิกชน ที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผูจัด หรือรวมกับหนวยงานอื่น ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รหัส 00263 และนํามา
จากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.25542556 หนาที่ 144 รายการที่ 1) คาใชจายในโครงการจัดอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเยาวชนมุสลิมองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
(ศูนยคลองชาง) ตั้งไว 500,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายใน
โครงการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนมุสลิมองคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล (ศูนยคลองชาง) ที่องคการบริหารสวนจังหวัด
สตูลเปนผูจ ัด หรือรวมกับหนวยงานอื่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น รหั ส 00263 และนํ ามาจาก
แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556
หนาที่ 144 รายการที่ 2) คาใชจายในโครงการอบรมใหความรูแก
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ผูสอนดานศาสนา (กีรออาตี) ตั้งไว 200,000.- บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในโครงการอบรมใหความรูแกผูสอนดานศาสนา (กีรออา
ตี) ที่ องคก ารบริ หารส ว นจังหวัด สตู ลเป น ผูจั ด หรื อรว มกั บ
หนวยงานอื่ น ตั้ งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
รหัส 00263 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 145 รายการที่ 2)คาใชจายใน
โครงการจั ด กิ จ กรรมละศี ล อดและเยี่ ยมเยี ยนมั สยิ ด ในเดื อ น
รอมฏอน ตั้ ง ไว 1,700,000.- บาท เพื่ อจายเป น ค าใช จ ายใน
โครงการจั ด กิ จ กรรมละศี ล อดและเยี่ ยมเยี ยนมั สยิ ด ในเดื อ น
รอมฏอน ที่ องคก ารบริ หารส วนจังหวัดสตูลเป นผูจัด หรื อ
รวมกับหนวยงานอื่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วั ฒนธรรมและนั นทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น รหัส 00263 และนํามาจากแผนพัฒนาสามป
องคก ารบริหารสว นจังหวัด สตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 147
รายการที่ 3) คาใชจายในโครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา ตั้ง
ไว 360,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานวันซา
ลามัตฮารีรายา ที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนผูจัด หรือ
รวมกับหนวยงานอื่น ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่ น รหั ส 00263 และนํามาจากแผนพั ฒนาสามป องคก าร
บริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 147 รายการที่ 4)
คาใชจายในโครงการสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
ตั้งไว 600,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรมจังหวัดสตูล เชน ประเพณีชักพระ, ถือศีล
กินเจ, วันคริสตมาส เปนตน ที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
เปนผูจัด หรือรวมกับหนวยงานอื่น ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น รหัส 00263 และนํามาจากแผนพัฒนาสามป
องคก ารบริหารส ว นจั งหวั ดสตู ล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 147
รายการที่ 5) ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว 200,000.- บาท เพื่อจายเปน
คาใช จายในการเดิ นทางไปราชการในราชอาณาจัก รและนอก
ราชอาณาจั กรสํ าหรั บ เจ า หน าที่ ท องถิ่ น ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
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เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และ
คาใชจายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด เปนตน ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา รหัส 00211
คาวัสดุ ตั้งไว 358,000.- บาท 1.ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว
100,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน สําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ เชน คากระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ คาจางถายเอกสาร
อัดสําเนา เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
การศึ กษา งานบริ หารทั่ วไปเกี่ยวกั บการศึก ษา รหั ส 00211)
ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 4,000.- บาท เพื่อจายเปนคา
วัสดุไฟฟาและวิทยุ สําหรับใชในการปฏิบตั ิงานของกองการศึกษา
ฯ เชน ฟวส ปลั๊กไฟฟา สวิตชไฟฟา แผงบังคับทางไฟ เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)ประเภทวัสดุงานบานงาน
ครัว ตั้งไว 8,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว
สําหรับใชในการปฏิบั ติงานของกองการศึกษาฯ เชน คาน้ําจืด
แกวน้ํา ผาปูโตะ ไมกวาด ถังขยะ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รหัส 00211)ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 56,000.บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ เชน คาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
00211)ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว 4,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ เชน เวชภัณฑ เคมีภัณฑ เปนตน
ตั้ง จ ายจากเงิ น รายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข งาน
โรงพยาบาล รหัส 00222)ประเภทวัสดุเกษตร ตั้งไว 16,000.บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุเกษตร สําหรับใชในการปฏิบัติงานของ
กองการศึกษาฯ เชน สายยางสําหรับตอรดน้ําสนามหญา ใบมีดรถ
ตัดหญา เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
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การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึ กษา รหัส 00211)
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 5,000.- บาท เพื่อจายเปน
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร สําหรับใชในการปฏิบัติงานของกอง
การศึกษาฯ เชน คาลาง อัด ขยายรูป เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รหัส 00211)ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว 80,000.- บาท เพื่อจายเปนคา
วัสดุกีฬา สําหรับใชในการปฏิบัติงานของ กองการศึกษาฯ เชน
ลูกฟุตบอล ตะกรอ ตาขายกีฬา นาฬิกาจับเวลา เปนตน ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว
85,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร สําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ เชน คาแผนหรือจานบันทึกขอมูล
หัวพิมพหรือแถบพิมพ สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) 4. หมวดคาสาธารณูปโภค
ตั้งไวรวม 21,000.- บาท แยกเปน 1.ประเภทคาโทรศัพท ตั้งไว
6,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ และคาใช
บริการโทรศัพทประจําสํานักงานของกองการศึกษาฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา รหัส 00211) ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม
ตั้งไว 15,000.- บาท เพื่อจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคม
เชน คาใชจายในการปฏิบตั ิงานของศูนยการเรียนรูชุมชนองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล เกี่ยวกับคาบริการระบบอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง ADSL คาสื่อสารผานดาวเทียม และคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการบริการทางดานโทรคมนาคม เปนตน ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ งของชุมชน งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน รหัส 00252) 1.
หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไวรวม 7,400,000.- บาท 1.ประเภท
อุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปน
สาธารณประโยชน ตั้งไว 7,400,000.- บาท เพื่อจายเปนอุดหนุน
โรงเรียนทาแพผดุงวิทย ตั้งไว 1,500,000.- บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในการสงเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนนํารองเนน
หลักสูตรเฉพาะดาน (หลักสูตรกีฬา) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา รหัส 00213
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และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 128 รายการที่ 2)อุดหนุนศูนยการศึกษา
พิเศษประจํ าจังหวัดสตู ล ตั้งไว 200,000.- บาท เพื่อจายเป น
คาใชจายในโครงการการเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กพิการและครอบครัวจังหวัดสตูล ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห รหัส 00232 และนํามาจากแผนพัฒนาสามป
องคก ารบริหารส ว นจั งหวั ดสตู ล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 128
รายการที่ 3 และหนาที่ 138 รายการที่ 3) อุดหนุนมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา สาขาจังหวัดสตูล ตั้งไว 3,000,000.- บาท เพื่อจายเปน
ค า ใช จ า ยในการส ง เสริ ม การจั ดการเรี ยนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ รหัส 00214 และนํามาจาก
แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556
หนาที่ 129 รายการที่ 6)อุดหนุนสมาคมสงเสริมการกีฬาจังหวัด
สตูล ตั้งไว 1,500,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริม
และสนับสนุนการกีฬาจังหวัดสตูล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
กีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และนํามาจากแผนพัฒนาสามป
องคก ารบริหารส ว นจั งหวั ดสตู ล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 134
รายการที่ 6)อุดหนุนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล ตั้ง
ไว 400,000.- บาท เพื่ อจ ายเป นค าใชจายในโครงการจัด งาน
มหกรรมวิชาการเปดโลกทัศนทางการศึกษาเยาวชนมุสลิม ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รหัส 00263 และ
นํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.
2554-2556 หนาที่ 130 รายการที่ 9)อุดหนุนคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดสตูล ตัง้ ไว 300,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายใน
โครงการจัดงานรําลึกเกียรติประวัติทานศาสดานบีมูฮํามัด ตั้งจาย
จากเงินรายได 62,740.- บาท และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
237,260.- บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รหัส 00263 และนํามา
จากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.25542556 หนาที่ 148 รายการที่ 7)อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล ตั้ง

60
ไว 300,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอุปสมบท
พระภิกษุ-ภิกษุณี บรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณีเฉลิมพระ
เกียรติ ตั้งจ ายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รหัส
00263 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 145 รายการที่ 1)อุดหนุนพุทธสมาคม
จังหวัด สตู ล ตั้ งไว 200,000.- บาท เพื่อจายเปน คาใช จายใน
โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา เชนวันวิสาฆ
บูชา วันมาฆบูชา เปนตน ตั้งจายจากเงิ นรายได (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วั ฒนธรรมและนั นทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น รหัส 00263 และนํามาจากแผนพัฒนาสามป
องคก ารบริหารส ว นจั งหวั ดสตู ล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 147
รายการ ที่ 1)
ตอไปเปนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ซึ่งเปนโรงเรียนถายโอนที่
องคการบริหารสวนจังหวัดไดรับมา ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
4,482,340.- บาทแยกเปนรายจายประจํา ตั้งไวรวม 4,302,340.บาท แยกเปน 1. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม
4,204,640- บาท แยกเปน คาใชสอย ตั้งไว 3,964,640.- บาท
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 278,000.- บาท เพื่อ
จ ายเป น ค าจั ด ทํ าเอกสารหรื อเผยแพร ป ระชาสั มพั น ธ ตั้ ง ไว
10,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดทําเอกสารหรือเผยแพ
ประชาสัมพันธภารกิจหนาที่และผลงานของโรงเรียนนิคมพัฒนา
ผัง 6 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)คาจางเหมาบริการ
ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการที่อยูในความ
รับผิดชอบของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 เชน การจางผูประกอบ
อาหารกลางวัน การจางเหมาอื่นๆ (คาจางเหมาบริการใหผูรับจาง
ทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติมครุ ภัณ ฑหรือสิ่งก อสราง) เปน ตน ตั้ง จายจากเงิน รายได
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รหัส 00211)คาเชาทรัพยสิน ตั้งไว 210,000.- บาท เพื่อจายเปนคา
เชาเครื่องมือเครื่องใช และอุปกรณตางๆ ที่จําเปนตองในในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 เชน คาเชาคอมพิวเตอร
และอุปกรณ ตอพวง เครื่องถายเอกสาร เครื่องถายสําเนาดิจิตอล

61
เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)คารับวารสาร ตั้งไว
8,000.- บาท เพื่อจายเปนคารับวารสาร หนังสือพิมพรายวัน ราย
สัปดาห รายปกษ และหนังสืออื่น ๆ ที่ใชเกี่ยวกับการใชปฏิบัติ
ราชการของโรงเรียนนิ คมพั ฒ นาผั ง 6 ตั้ งจ ายจากเงิ นรายได
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รหั ส 00211)ประเภทรายจ า ยเพื่ อ บํ า รุ ง รั ก ษาหรื อ ซ อ มแซม
ทรัพยสิน ตัง้ ไว 10,000.- บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซม
ครุภัณฑที่อยูในความรับผิดชอบของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 เชน
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม เครื่องคอมพิวเตอร ตูเย็น เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องพิมพดีด เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกั บการศึก ษา รหั ส
00211) ประเภทรายจายเกี่ยวกั บการรับรองและพิ ธีการ ตั้งไว
1,010,000.- บาท 3.1 คารับรองในการต อนรั บบุ คคลหรื อคณะ
บุคคล ตั้งไว 10,000.- บาท เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คา
ของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลีย้ งรับรอง
รวมทั้ งค าบริ ก ารด ว ย และค าใช จ ายอื่ น ซึ่ ง จํ าเป น ต องจ ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการรับรอง เพื่อเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศน
ศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)3.2คาใชจายใน
โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนิคมพัฒนา
ผัง 6 ตั้งไว 1,000,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
สงเสริมการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริ หารทั่ว ไปเกี่ ยวกั บการศึ กษา รหัส 00211 และนํามาจาก
แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556
หนาที่ 166 รายการที่ 4) 1.ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว 2,666,640.- บาท
เพื่ อ จ า ยเป น 4.1ค า ใช จ า ยในการเดิ น ทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว 300,000.- บาท เพื่อ
จายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรสําหรับขาราชการครู ครูอัตราจาง
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ลู ก จ า งประจํ า พนั ก งานราชการและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ที่ปฏิบัติงานของโรงเรียนนิคม
พัฒนา 6 เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน และคาใชจายอื่น ๆ ตามกฎหมายกําหนด เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) 4.2คาใชจายในโครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาใชโรงเรียนเปนฐาน ตั้งไว 1,000,000.บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาใช
โรงเรียนเปนฐาน (จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการพิจารณาจากกรม
สงเสริ มการปกครองท องถิ่ น ) ตามหนั งสื อกรมส งเสริ มการ
ปกครองทองถิ่น ด วนที่สุ ด ที่ มท 0893.3/ว 1501 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2553 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และ
นํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.
2554-2556 หนาที่ 164 รายการที่ 1-5,7-10, หนา 166 รายการที่ 1-3,
หนา 167 รายการที่ 1-3, หนา 168 รายการที่ 1-2) คาใชจายใน
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว 15,000.- บาท เพื่อจาย
เปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0893.3/ว 1501
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
00211 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 166 รายการที่ 4) 4.4คาใช จายในการ
จัดหาอาหารเสริม (นม) ตั้งไว 449,540.- บาท เพื่อจายเปนคา
จัดหาอาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง
6 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
0893.3/ว 1501 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา รหัส 00212 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 166 รายการที่
4) 4.5คาใชจายในการจัดหาอาหารกลางวัน ตั้งไว 829,400.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดหาอาหารกลางวันใหกับนักเรียนของโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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ดวนที่สุดที่ มท 0893.3/ว 1501 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษา
ไมกําหนดระดับ รหัส 00214 และนํามาจากแผนพัฒนาสามป
องคก ารบริหารส ว นจั งหวั ดสตู ล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 166
รายการที่ 4) 4.6 คาใชจายในโครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา ตั้งไว 21,700.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายใน
โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0893.3/ว 1501
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไมกําหนดระดับ รหัส 00214
และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 165 รายการที่ 6 ) คาใชจายในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว 51,000.- บาท เพื่อจายเป น
คาใชจายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0893.3/ว 1501
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
00211 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 166 รายการที่ 4)
คาวัสดุ ตั้งไว 240,000.- บาท 1.ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว
50,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน สําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 เชน คากระดาษ หมึก
ดินสอ ปากกา สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ คาจางถาย
เอกสาร อัดสําเนา น้ําดื่ม เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
00211)ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 5,000.- บาท เพื่อจาย
เป น ค าวั สดุ ไฟฟ าและวิ ทยุ สําหรั บใช ในการปฏิ บัติ งานของ
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 เชน ฟวส ปลั๊กไฟฟา สวิตชไฟฟา แผง
บังคับทางไฟ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)
ประเภทวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 60,000.- บาท เพื่อจายเปนคา
วัสดุงานบานงานครัว สําหรับใชในการปฏิบัติงานของโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6 เชน คาน้ําจืด แกวน้ํา ผาปูโตะ ไมกวาด ถังขยะ
เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน

64
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)4. ป ร ะ เ ภ ท วั ส ดุ
กอสราง ตั้งไว 30,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง สําหรับ
ซอมแซมทรัพยสินหรือสิ่งกอสรางที่อยูในความรับผิดชอบของ
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ที่ชํารุดระหวางป ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รหัส 00211)5.ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 60,000.บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับใชในการ
ปฏิ บัติ งานของโรงเรี ยนนิ คมพัฒ นาผัง 6 เชน ค าน้ํามัน ดีเซล
น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง เปนตน ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา รหัส 00211) 6.ประเภทวัสดุเกษตร ตั้งไว 10,000.บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุเกษตร สําหรับใชในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 เชน สายยางสําหรับตอรดน้ําสนามหญา
ใบมี ดรถตั ดหญา เป นต น ตั้ งจายจากเงิ นรายได (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
00211) 7.ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 5,000.- บาท
เพื่อจายเป นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร สํ าหรับ ใชในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 เชน คาลาง อัด ขยายรูป
เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) 8.ประเภทวัสดุ
คอมพิ ว เตอร ตั้ ง ไว 20,000.- บาท เพื่ อ จ า ยเป น ค า วั ส ดุ
คอมพิวเตอร สําหรับใชในการปฏิบัติงานของโรงเรียนนิคมพัฒนา
ผัง 6 เชน คาแผนหรือจานบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รหัส 00211) 2. หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไวรวม 97,700.บาท แยกเปน 1.ประเภทคาโทรศัพท ตั้งไว 9,700.- บาท เพื่อ
จายเปนคาใชบริการโทรศัพทประจําโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ ยวกั บการศึ ก ษา รหั ส 00211)ประเภทคาบริก ารทางด าน
โทรคมนาคม ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อจายเปนคาบริการทางดาน
โทรคมนาคม เชน คาใชจายในการปฏิบัติงานของโรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6 เกี่ยวกั บคาบริก ารระบบอิน เตอรเน็ตความเร็ วสู ง
ADSL คาสื่อสารผานดาวเทียม และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
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บริการทางดานโทรคมนาคม เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รหัส 00211)ประเภทคาไฟฟา ตั้งไว 35,000.- บาท เพื่อจายเปนคา
กระแสไฟฟาของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รหัส 00211)ประเภทคาน้ําประปา ตั้งไว 3,000.- บาท เพื่อจายเปน
คาน้ําประปาของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รหัส 00211) รายจายเพื่อการลงทุนตั้งไวรวม 180,000.- บาท 3.
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้ ง ไว ร วม 180,000.บาท แยกเปน คาครุภัณฑ ตั้งไว 180,000.- บาท 1. ประเภท
ครุภัณฑการศึกษา ตั้งไว 180,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
โตะ-เกาอี้นักเรียน จํานวน 100 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.1
โตะ-เกาอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา โตะ ขนาดไมนอยกวา 40 ×
60 × 70 ซม. , เกาอี้ ขนาดไม นอยกวา 40 × 40 ซม. จํานวน 70
ชุด1.2 โตะ-เกาอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โตะ ขนาดไมนอย
กวา 50 × 70 × 78 ซม. , เกาอี้ ขนาดไมนอยกวา 40 × 40 ซม.
จํานวน 30 ชุด ตั้งตามราคาทองตลาด เนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้
ไม มี ใ นบั ญชีร าคามาตรฐานครุ ภัณ ฑ ป 2553 ตั้ ง จ ายจากเงิ น
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม
กําหนดระดั บ รหัส 00214 และนํ ามาจากแผนพั ฒ นาสามป
องคก ารบริหารสว นจังหวัด สตูล พ.ศ.2554-2556 หนาที่ 166
รายการที่ 4)
ตอไปเปนหนวยตรวจสอบภายในขององคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 172,900.- บาท แยกเปน
รายจายประจํา ตั้งไวรวม 172,900.- บาท แยกเปน1. หมวด
เงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 172,900.- บาท เงินเดือน
ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 163,900.- บาท เพื่อจายเปน
เงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัดหนวย
ตรวจสอบภายใน พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป รหัส 00111) ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว 9,000.- บาท เพื่อ
จายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด สังกัดหนวยตรวจสอบภายใน ตั้งจายจากเงิน
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รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
รหัส 00111)
ตอไปหนวยงานกองพัสดุและทรัพยสินจะเรียนทานสมาชิก ฯ ทุก
ทานวาหนวยงานนี้เปนหนวยงานใหมซึ่งองคการบริหารส ว น
จังหวัดจะแยกออกมาจากหนวยงานกองคลังซึ่งจะเริ่มจัดตั้งใหม
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เปนตนไป ตั้งงบประมาณรายจาย
ทั้งสิ้น 1,717,400.- บาท แยกเปนรายจายประจํา ตั้งไวรวม
1,717,400.- บาท แยกเปน 1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
ตั้งไวรวม 1,180,200.- บาท หมวด เงินเดือน ตั้งไว 1,180,200.บาทประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 1,120,500.- บาท เพื่อจาย
เปนเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัดกอง
พัสดุ ฯ พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
รหัส 00113) ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว 59,700.- บาท เพื่อจาย
เปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด สังกัดกองพัสดุฯ ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) 2.
หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไวรวม 120,000.- บาท แยกเปน คาจาง
ชั่วคราว ตั้งไว 120,000.- บาท ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่ม
ใหแกพนักงานจาง ตั้งไว 90,700.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทน
หรื อค าจ างของพนัก งานจ างองค ก ารบริ หารสว นจั งหวั ดสตู ล
สังกัด กองพั สดุ ฯ ตั้ง จายจากเงิน รายได (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) ประเภทเงิน
เพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 29,300.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษและ/
หรือเงินเพิ่มการ ครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางองคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล สังกัดกองพัสดุฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)3.
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 417,200.- บาท
แยกเป น ค า ตอบแทน ตั้ ง ไว 173,200.- บาท ประเภท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง และ
ผูควบคุมงานกอสราง ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) ประเภท
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 54,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทน การ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
ขาราชการและพนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
สังกัด กองพัสดุฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) ประเภทคาเชา
บาน ตั้งไว 19,200.- บาท เพื่อจายเปนคาเชาบานของขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สังกัดกองพัสดุฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
รหัส 00113) คาใชสอย ตั้งไว 105,000.- บาท ประเภทรายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 10,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดทํา
เอกสารหรือเผยแพรประชาสัมพันธภารกิจหนาที่และผลงานของ
กองพัสดุฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) ประเภทรายจายเพื่อ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 15,000.- บาท เพื่อจาย
เปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกองพัสดุฯ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
รหัส 00113) 3.ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว 80,000.- บาท เพื่อจาย
เปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจั กรสํ าหรั บ เจ า หน าที่ ท องถิ่ น ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม ในการใชสนามบินและ
คาใชจายอื่น ๆ ตามกฎหมายกําหนด เปนตน ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร งานคลัง
รหัส 00113) คาวัสดุ ตั้งไว 139,000.- บาท ประเภทวัสดุ
สํานักงาน ตั้งไว 80,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน
สําหรับใชในการปฏิบัตงิ านของกองพัสดุฯ เชน คากระดาษ หมึก
ดินสอ ปากกา สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ คาจางถาย
เอกสาร อัดสําเนา น้ําดื่ม เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)
ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 1,000.- บาท เพื่อจายเปนคา
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ สําหรับใชในการปฏิบัติงานของกองพัสดุฯ
เชน ฟวส ปลั๊กไฟฟา สวิตชไฟฟา แผงบังคับทางไฟ เปนตน ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง รหัส 00113) ประเภทวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว
3,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบาน งานครัว สําหรับใชใน
การปฏิบัติงานของกองพัสดุฯ เชน คาน้ําจืด แกวน้ํา ผาปูโตะ ไม
กวาด ถังขยะ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) ประเภทวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 5,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร สําหรับใชในการปฏิบัติงานของกองพัสดุฯ
เชน คาล าง อัด ขยายรูป คากระดาษเขียนโปสเตอร เปนต น
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง รหัส 00113) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว
50,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรสําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานของกองพัสดุฯ เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทป
บันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) ครบทุกกองงานแลวนะ
ครับ ทานประธานสภาฯที่เคารพ สาระสําคัญของงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ที่คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลไดแถลงมาทั้งหมดเปนสวนสําคัญของ
กรอบและแนวทางหลักในการใชจายงบประมาณของทองถิ่นที่
คณะผู บริหารทําขึ้ นเพื่ อวางรากฐานในการพัฒนาทองถิ่ นโดย
มุงหวังใหทุกภาคสวนไมเฉพาะแตหนวยงานภาครัฐใชกลไกดาน
งบประมาณเขาไปรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจ
สังคมและความมั่นคงของทองถิ่นคณะผูบริหารไดเสนอขอรั บ
จัดสรรงบประมาณตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายฉบับนี้
เพื่อสนั บสนุนกลไกที่ จะดู แลพี่น องประชาชนจังหวัด สตู ลให
สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขและมีความสมานฉันทกระผม
หวังเปนอยางยิ่งวาทานประธานสภา ฯและทานสมาชิก ฯทุกทาน
จะใหการสนับสนุนและรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายฉบับนี้รวมทั้งดําเนินการตามขั้นตอนจนประกาศใชบังคับ
เปนกฎหมายเพื่อเปนหลักในการใชจายเงินใหเกิดผลดีตอทองถิ่น
จังหวัดสตูลตอไป ขอบคุณครับ
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ประธานสภา ฯ

นายนูรุดดีน ยาหยาหมัน

ประธานสภา ฯ
นายวีรชัย ราโอบ

สมาชิก ท านใดฯที่ ประสงค จะอภิปรายร างข อบั ญญั ติ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเรื่องงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 เชิญสมาชิก ฯ ครับ เชิญคุณนูรุดดีน
ยาหยาหมัน ครับ
ผมมีขอสงสัยที่หนา 77 นะครับ เกี่ยวกับโรงเรียนนิคม
ฯ ผัง 6 ในสวนของประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองที่ตั้งไว
1,010,000.- บาท ผมเองยังสงสัยอยูวาการับรองของโรงเรียนที่ตั้ง
ไวเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรับรองผมคิดวาถาเปนโรงเรียนตรง
นี้ไมนาที่จะตั้งงบประมาณในการรับรองถึงหนึ่งลานหรือวาผมเอง
ยังไมเขาใจวาการรับรองนี้อาจจะเปนการรับรองระดับประเทศผมก็
ไมทราบในสวนตรงนั้ นทีนี้ก็ขอ 3.2 ไดตั้งคาใชจายในการสง
โครงการสงเสริมและจัดการเรียนการสอนโรงเรียนนิคม ฯ ผัง 6 ตั้ง
ไว 1,000,000.- บาท นั่นคือสิ่งที่ผมสงสัยนะครับ เงินรับรองตั้ง
1,000,000.- คือบางทีเงินรับรองขององคการบริหารสวนจังหวัดเอง
บางทีก็ไมถึงลานดวยซ้ําไปนะครับ แตวาเงินรับรองของโรงเรียน
นี้ตั้งไปถึง 1,000,000.- บาท ขอบคุณครับ
มีทานอื่นอีกไหมครับ เชิญคุณวีรชัย ราโอบ
เทาที่ไดรับฟงทานนายก ฯ ถาพูดถึงนโยบายของป 54
เห็นเพื่อนสมาชิก ฯ ทุกคนก็เงียบก็คิดวาทุกคนก็นาดีใจแตจริง ๆ
แลวผมคิดวาในเรื่องของงบประมาณทุกสมัยทุกปทีเรามีการพูดถึง
จริงๆแลวผมนําเรียนผานทานประธานสภา ฯไปยังฝายบริหารพวก
เราบางคนก็มีความอึดอัดแตก็ อดทนในเรื่องของงบประมาณแต
จริงๆแลวเราก็จําเป นตองยอมรับวาจังหวั ดสตูลของเรารายได
งบประมาณคอนขางนอยผมเคยนําเรียนในที่ประชุมแหงนี้มาหลาย
ครั้งหัวใจหลักจริงๆของเราและในฐานะที่เราเปนสมาชิกฯนั่นก็คือ
โครงสรางพื้นฐานวันนี้หลักจากที่เรามีการหารือกันนอกรอบเมื่อ
ผานที่หารือกันตรงนั้นทุกคนก็ตองยอมรับในหลักเกณฑที่เราได
พูดคุยกันแตก็ยังมีบางคนมาพูดอีกวาจะทํากันอยางไรผมก็บอกวา
ในเมื่ อมัน ผ านขอตกลงกัน ไปตรงนั้ นแล ว อย างนอยเราก็ต อง
ยอมรับดวยเหตุผลทานประธานที่เคารพที่ผมพูดทั้งหมดตรงนี้ก็
เพื่อที่จะชี้นําใหเห็นวาวันนี้ดวยงบประมาณของเราเกือบสองรอย
ลานเราไดมาขอบัญญัติประมาณสามสี่สิบลานและอีกสวนหนึ่งก็
เปนงบคาใชจายประจําเปนงบของกองตาง ๆที่เรานําไปใชที่ผมจะ
นํามาพูดตรงนี้ไมใชเปนการติติงอะไรเพียงแตนําเสนอชี้ใหเห็นวา
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พวกเราทุกคนที่เปนสมาชิก ฯ ทุกคนก็อยากจะไดงบประมาณตรงนี้
แตเมื่อมันมีเหตุที่เราจําเปนจะตองบริหารจัดการในองคกรของเรา
ในหลาย ๆ หนวยเราจําเปนตองใชเงินงบประมาณตรงนั้นผมพูดใน
ภาพรวมเพราะฉะนัน้ ขอใหเพื่อนสมาชิก ฯ และเพื่อนขาราชการซึ่ง
เปนหัวหนาสวนราชการทุกสวนไดใชเงินงบประมาณแผนดินของ
จังหวัดสตูลของเราใหเปนประโยชนกับพี่นองประชาชนคนจังหวัด
สตูลมากที่สุดไมวาจะเปนกองใดหนวยใดจะทํากิจกรรมอะไรให
คิดวาพี่นองประชาชนคนจังหวัดสตูลเขาก็รับฟงเขาก็ดูแลเราอยู
อยางนอยสมาชิก ฯ ที่เปนตัวแทนของเขาตรงนี้ก็ไดสังเกตกันอยูที่
ผานมาก็อยากใหมันผานไปมีหลายครั้งไมวาจะเปนเรื่องของการจัด
กิจกรรมอะไรก็ดีเปนเรื่องอะไรก็แลวแตที่เปนเรื่องของใชเงิน
งบประมาณเมื่อมีผลประโยชนตรงนี้ผมเชื่อเสียเหลือเกินวาเพื่อน
สมาชิกฯคงไมสบายใจผมขอพูดในที่ประชุมตรงนี้เพื่อที่จะใหมัน
จบไปในวันนี้และก็ไมอยากใหมีโอกาสขางหนาเปนลักษณะที่ผาน
มาผมไมไดตําหนิติติงใครแตเรียนชี้แจงทานประธาน ฯ ผานไปยัง
ทานนายก ฯ นิดหนึ่งวาทีผ่ านมาเพื่อนสมาชิก ฯของเราไมสบายใจ
การจัดกิจกรรมแตละครั้งงบประมาณของเราสี่แสนหาแสนถึงหนึ่ง
ลานบาทแตการที่เราใชจายตรงนั้นถามวามันเปนผลประโยชนกับ
พี่นองประชาชนคนจังหวัดสตูลมากนอยแคไหนผมวามันมีครับแต
สิ่งที่รั่วไหลมันก็มีคอนขางเยอะเหมือนกันผมยกตัวอยางพอสังเขป
ใหทานประธานฯผานยังผูบริหารไดลองไปวิเคราะหเพื่อที่จะนําไป
ปรึกษาหารือกับหัวหนาสวนราชการกับผูบริหารของเราทุกคนใน
โอกาสต อไปยกตั วอยางการที่ เราไปทั ศนศึก ษาดู งานเรามี ค น
ประมาณ 100 คน มีรถไปตั้ง 4-5 คันซึ่งหลายคนมาพูดกับผมวา
ทํ า ไมเราใช เ งิ น ภาษี อ ากรของพี่ น องประชาชนฟุ ม เฟ อ ยไป
คอนขางมากทั้งๆที่รถทัวรสามารถที่จะรับพวกเราตรงนั้นไดตังอีก
หลายแตเราก็มีรถตูไปตั้ง 2 คัน ผมไมไดเจาะจงวาจะเปนการ
ทําลายใครกันแตวาวันนี้ที่มาพูดถาผมไมพูดก็ไมมีใครพูดแตผม
จําเปนตองพูดเพื่อผลประโยชนของพี่นองประชาชนเพราะฉะนั้น
อยากจะนําเรียนตรงนี้ไปยังทานประธานฯผานไปยังทานนายก ฯ
ไมวากองไหนจัดกิจกรรมอะไรก็แลวแตเรื่องผลประโยชนใหคิดถึง
พี่นองประชาชนคนที่เสียภาษีไมวาจะทําอะไรก็แลวแตไมวาจะ
เปนการจัดงานเลี้ยง ณ วันนี้คนในองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ซึ่งเปนขาราชการชั้นผูนอยมาพูดกับผมหลายคนวาหัวหนาสวน
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บางกองไมใชทุกคนนะครับ ที่ผมทราบแตการปฏิบัติทานจะเปน
เหมือนกันทุกคนหรือเปลาผมไมทราบแตวันนี้มีหลายทานเพื่อน
นอง ๆขาราชการและเพื่อนสมาชิก ฯ ตั้งขอสงสัยเพราะฉะนั้น
งบประมาณป 54 ผานไปแตอยากใหผู บริหารระดับสูงของเรา
โดยเฉพาะหัวหนาสวนราชการที่เปนเจาของกิจกรรมที่เราจะทําใน
อนาคตขางหนาใหรักษาผลประโยชนของพี่นองประชาชนคน
จังหวัดสตูลซึ่งเขาไดเสียภาษีอากรใหรัฐตรงนั้นมาใหมากที่สุดนะ
ครับ อีกเรื่องหนึ่งผมจะเขาในประเด็นนิดหนึ่งครับ เรื่องของ
การศึกษาตอขั้นระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ใชงบประมาณ
สามแสนกวาบาทนะครับ ผมอยากใหมันกระจางนิดหนึ่งเปนลาย
ลักษณอักษรในขั้นตอนของการคัดเลือกบุคคลที่จะเขาไปศึกษาตอ
ตรงนี้จะทํากันยังไงจัดกันยังไงวันนี้ผมเองก็มีความตั้งใจและได
หารือกับทานปลัด ฯ หลายครั้งแลวทานปลัด ฯ ก็โอเคก็มีบางคนที่
เขาอยากเรียนตอในกระบวนการขั้นตอนของการสมัครตรงนี้เปน
อยางไรอยากใหชัดเจนนิดหนึ่งครับ และอีกเรื่องหนึ่งครับ เรื่อง
เจาหนาที่ที่รักษาความปลอดภัยอยูขางลางเราก็ใชจายตัวนี้เดือนก็
หลายบาทแตเผอิญวาวันนี้ผมมีธุระเปนการสวนตัวที่จะคุยเมื่อกี้ผม
ลงไปหาเขาไมอยูแลวเพราะฉะนั้นตัวนี้ไมทราบวาอยูสวนไหน
ยกตัวอยางพอสังเขปนั่นก็คือรักษาความปลอดภัยแตเจาหนาที่อื่นก็
เหมื อนกัน ที่เป นลู กน องของเราไมวากองไหนก็แล วแต ที่ เป น
ลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวก็แลวแตอยากใหทุกคนทํางาน
ตรงนี้เพือ่ ผลประโยชนของพี่นองประชาชนคนจังหวัดสตูลใหมาก
ที่สุด ขอบคุณครับ
มีทานอื่นอีกไหมครับ เชิญคุณอนุสรณ มรรคาเขต
วันนี้เปนการพิจารณาขอบัญญัติงบประมาณรายจายนะ
ครับ และก็เปนครั้งแรกที่ผมไดเปนสมาชิก ฯ มาระยะเวลาเกือบ 6
ปนะครับ ที่ขอบัญญัติงบประมาณรายจายไดนําเขาสูสภาฯ โดยที่
ไมตองมีการขยายระยะเวลานะครับ คือเสนอไดทันภายในวันที่ 15
สิงหาคม นะครับ สําหรับเรื่องที่ผมจะกราบเรียนกับทานประธาน
ฯเพื่อผานไปยังผูบริหารนะครับ นั่นก็คือเกี่ยวกับงบประมาณ
รายจายปนี้นะครับ ดูแลวในเรื่องของโครงสรางพื้นฐานครับ จะ
เห็นไดวาโครงสรางพื้น ฐานคิดเปนถนนจะมีการกอสรางมีอยู
ประมาณ 4 – 5 สายซึ่งผมคิดวายังไมกระจายไปทั่วถึงทั้งจังหวัด
สตูลนะครับ แตวาก็อยางที่ทานนายกฯไดเคยกราบเรียนวา
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เนื่องจากวาเรามีงบประมาณทีจ่ ํากัดฉะนั้นงบประมาณที่เราตั้งไว
183,000,000.- บาท ในปนี้แตเราตองรับผิดชอบทั้งจังหวัดสตูล
ตรงนี้ก็เปนเรื่องที่คอนขางจํากัดเมื่อเราเทียบกับองคการบริหาร
สวนจังหวัดอื่นๆ เขามีงบประมาณตั้งไวปหนึ่งประมาณสี่รอย
ล า นแต ข องเรามี เ พี ย งหนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ กว า ล า นนะครั บ
นอกจากนั้นแลวครับมีพี่นองประชาชนมาสอบถามผมอยูเรื่อย ๆ
วาองคการบริหารสวนจังหวัด สตูลขออะไรไมคอยไดนะครับ
ผมก็ตองนําเรื่องนี้มาพูดกับทานประธานเพื่อผานไปยังผูบริหาร
ดวยวานอกจากงบประมาณเรามีคอนขางจํากัดแลวนะครับ เรา
ยังมีข อจํา กัด ในเรื่อ งของกฎหมายนั่น ก็คื อเรื่ องของประกาศ
คณะกรรมการกระจายอํ านาจที่ ร ะบุ วา องค ก ารบริห ารส ว น
จังหวัดทําไดก็คือ 1. ตองเปนโครงการขนาดใหญที่เกินศักยภาพ
ขององคการบริหารสวนตําบลนะครับ 2. ตองเปนโครงการที่
ภาพรวมระดั บ จัง หวั ด 3. ต องเป น โครงการที่ ค าบเกี่ ยวกั น
ระหวางหนวยงานทองถิ่นมากกวาหนึ่งแหงขึ้นไปนะครับ ทีนี้
เมื่ อเรามาดูง บประมาณของปนี้ ที่เ ปน โครงการขนาดใหญ นี้
คอนขางจะมีนอยแตวาจะเปนภาพรวมมากกวาและก็สวนที่เปน
โครงการที่คาบเกี่ยวก็อยางที่ผมไดกราบเรียนวาก็เปนถนนนะ
ครับ คือถนนถาทําภายในตําบลมันก็ทําไมไดถาทํามันก็ตองใช
งบประมาณมากซึ่งถนนบางแหงมันก็ตองใชงบประมาณสิบลาน
ถึงยี่สิบลานนะครับ อยางเชนวาในตําบลทุงนุยมีถนนเสน น้ํา
หราเชื่อมกับตําบลควนกาหลงนีม้ ันก็ตองงบประมาณเกือบยี่สิบ
ลา นบาทเพราะวา มั น ค อ นข า งจะเป น ถนนที่ มี ร ะยะทางยาว
พอสมควรนะครับ อีกเรื่องหนึง่ ผมอยากจะสอบถามทานนายกฯ
ก็คือเรื่องของคาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวบอน้ํารอนบานโตน
ที่ตั้ งงบไว 2,000,000.- บาท เพื่ อจ ายเป น คา ปรั บปรุง แหล ง
ทองเที่ยวบอน้ํารอนคือตรงนี้อยากจะสอบถามวาไดทําตามแบบ
ที่องคการบริหารสวนจังหวัดไดเคยศึกษาออกแบบไวแลวหรือ
ยังเพราะวาไดมีการศึก ษาออกแบบไวซึ่งถาจะทําตามแบบนั้น
จริง ๆตองใชงบประมาณเกือบยี่สิบลานบาทนะครับ ทีนี้ผม
อยากจะเห็นวาในการพัฒนาบอน้ําถาใชงบเพียงสองลานบาทผม
คิด วา อาจจะไมเ พีย งพอผมอยากจะใหมี ก ารพั ฒ นาแบบกา ว
กระโดดคืออยากจะใหสําเร็จแตวาติดขัดในเรื่องงบประมาณแตมี
คนหลายทานนะครับ เขาบอกวาปนี้เปนยุคทองขององคการ
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บริหารสว นจัง หวัด สตูลเพราะเขาบอกวา 1. ปลัด กระทรวง
มหาดไทยก็เปนคนสตูลและก็เคยเปน ผูวา ฯ สตูลนะครับ 2.
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของเราก็เปนของประชาธิปตยซึ่งเปน
รัฐบาลนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เรานาจะหาเงินจากแหลงอื่น
นอกจากเงินรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูลมาเพื่อ
พัฒนาในเรื่องของโครงสรางพื้นฐานในเรื่องของกิจกรรมตางๆ
นะครับ ก็อยากจะฝากเอาไวนะครับ ชวยในเรื่องของบอน้ํารอน
ใหสําเร็จนะครับ อีกเรื่องจะคาบเกี่ยวกับบอน้ํารอนเหมือนกัน
นั่นก็คือบอน้ํารอนตอนนี้ขาดคนดูแลครับ เกิดความเสื่อมโทรม
ที่ผานมามีค นดูแลอยูสองคนซึ่งก็ไมไดใ ชงบองคก ารบริหาร
สวนจังหวัดใชงบของอําเภอควนกาหลงเปนใหแตตอนนี้ทราบ
วางบดังกลาวนาจะหมดไปแลวก็เลยอยากจะฝากวาถาองคการ
บริหารสวนจังหวัดพอจะมีงบก็ชวยจัดใหมีคนดูแลดวยเพราะวา
คนที่ไปเที่ยวบอน้ํารอนก็เยอะพอสมควรทานสมาชิก ฯของเรา
นะครับ ทานวิเชียร บัว งาม ทานก็ไปเปนประจําท านไปแลว ก็
เห็น สภาพก็เลยไดปรารภผมก็เลยกราบเรียนกับที่ประชุมเพื่อ
ผานไปยังคณะผูบริหารครับ ขอบคุณครับ
มีทานอื่นอีกไหมครับ ไมมนี ะครับ เชิญทานนายกฯ
ผมก็ข ออนุญาตชี้แจงถึงขอสัก ถามที่ทานสมาชิก ฯได
ถาม 3 ทาน ที่ทานนูรุดดีน ยาหยาหมัน ถามเอกสารหนา 77
นะครับ จะขอทําความเขาใจอยางนี้ค รับวาประเภทรายจายที่
ทานของใจมันเปน ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี
การซึ่งตั้งไว 1,010,000.- บาท ถามาดูรายการแยกที่เปน 3.1 คือ
คารับรองในการต อนรับ คณะบุ ค คลตั้ งไว 10,000.- บาท ค า
รับรองของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไวเพียง 10,000.- บาท
เทานั้น นั่นคือคารับรองสําหรับแขกไปหรือมาเยี่ยมโรงเรียน
เปนคาใชจา ยนะครับ พาเขาไปกินขาวนั่นคือสวนของคารับรอง
สวน 3.2 เปนคาพิธีการซึ่งคาพิธีการนี้เปนคาใชจายในโครงการ
สงเสริมและจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6
ซึ่งเมื่อสักครูตอนที่แถลงตอสภา ฯผมก็ไดชี้แจงไปวาสวนหนึ่ง
จะเปนคาครูสอนภาษาอังกฤษซึ่งเราจะเพิ่มเขามาประมาณ 2 คน
เพื่อใหโ รงเรียนแหงนี้มีความเปนเลิศในดานภาษาสําหรับเด็ก
นักเรียนภายในนอกจากนั้นนอกจากเปนคาจางครูสองคนแลวก็
เปนในของการสงเสริมการเรียนการสอนภายในโรงเรียนซึ่งตรง
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นี้ถาเราติดตามขาวเราจะทราบวาในป 53 ที่ผานมาโรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6 นี้สงนักเรียนไปประกวดกิจกรรมตาง ๆ ไดรับรางวัล
มามากพอสมควรซึ่งตัวที่ไดรับรางวัลนี้สว นหนึ่งก็มาจากการ
สงเสริมการจัดการเรียนการสอนสวนนี้ที่เราลงไปใหนักเรียนได
มีการพัฒนาในทิศทางตาง ๆ ไดมากขึ้นดีขึ้นนะครับ ซึ่งผมคิด
วาการจัดสรรงบประมาณลงไปใหกับโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6
มากกวาปกติที่เขาไดรับเงินคาหัวทางราชการตามปกตินั้นนี้จะ
เปนนาตาขององคก ารบริหารสวนจังหวัด จะเปนสิ่งที่จะทําให
หลาย ๆ สวนไดเห็นวาการที่โรงเรียนถายโอนมาอยูกับทองถิ่น
นั้นจะทําใหโรงเรียนพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนไดดีขึ้น
ซึ่งจริง ๆแลวในทิศทางการทํางานตรงนี้ผมคิดวาผมจะพยายาม
ทําใหโรงเรียนนิคมฯ ผัง6 ใหเปนโรงเรียนที่คอนขางที่จะมีเสียง
และเปน โรงเรียนดีเดน ของจังหวัด ใหไดเพราะฉะนั้น ในการ
สนับสนุนงบประมาณในสวนตางๆ ซึ่ ง โ ด ย ป ก ติ มั น ก็ จ ะ
เปน ไปตามหลัก เกณฑที่เราจะสนับสนุ น ได ก็ดู แลกัน ไปตาม
ลักษณะซึ่งในสวนนี้อยากจะเรียนทานสมาชิกวาคารับรองหมื่น
เดียวนะครับ แตอีกลานเปนคาทํางานดานอื่นๆ ในเรื่องของการ
เรียนการสอนทั้งหมดนะครับ ก็ขออนุญาตชี้แจงทานนูรุดดีน
ยาหยาหมัน ในสวนนี้นะครับ สวนของทานวีรชัย ราโอบ ที่ได
ถามมานะครับ ผมอยากจะเรียนวาการจัดสรรงบประมาณโดย
หลัก การทั่ว ๆที่เราทํ ากัน นี้ที่อื่น ก็ค งจะทํ าเหมือนกับองคก าร
บริหารสว นจัง หวัด สตูล นะครับ สว นแรกที่จํ าเป น ที่จ ะตอ ง
ดําเนินการก็คือสวนของงบรายจายประจําคาตอบแทนใชสอย
และวัสดุตาง ๆซึ่งในปนี้ผมอยากจะเรียนวาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูลเองผมก็พยายามกําหนดนโยบายใหกับเจาหนาที่ฝาย
ประจําเขาวาเราจะดําเนินการในสวนที่จําเปนเทานั้นในสวนที่
เปน ครุภัณ ฑตาง ๆที่ จ ะซื้อเขามาในสํานั ก งานปนี้เราแทบจะ
ไมไดซื้อเลยเอาที่จําเปน จริง ๆเทานั้นก็ปรากฏวาในสวนของ
คาใชจายประจําในสว นนี้เราใชไ ปประมาณแปดสิบสามลาน
บาทถาผมจําตัวเลขไมผิดนะครับ สวนที่สองจะเปนงบโครงการ
ตาง ๆ ที่เปนโครงการในเรื่องของการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ใหกับพี่นองประชาชนซึ่งตรงนี้เปนงบที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดจะจัดขึ้นเพื่อไปดําเนินกิจกรรมตาง ๆ นะครับ ทั้งใน
เรื่องของการศึกษาในเรื่องของการสาธารณสุขในเรื่องของงาน
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ประเพณีวัฒนธรรมซึ่งผมอยากเรียนวาจริง ๆ แลวนี้ผมอยากจะ
ลดจํานวนโครงการใหมันนอยลงมาหนอยในปนี้แตปรากฏวามีผู
เสนอโครงการเขามามากมายพอสมควรและเห็นวาเปนโครงการ
ที่ประชาชนควรจะไดรับประโยชนทานจะเห็นวา มีโ ครงการ
หลาย ๆโครงการนะครับ ที่เปนโครงการใหมๆ สวนหนึ่งยังเปน
โครงการซึ่งยึดถือตามขอบัญญัติปที่แลวมีโครงการบางโครงการ
แตสวนนอยที่ถูกตัดออกไปและมีโครงการเพิ่มขึ้นมาอีกหลาย
โครงการรวมโครงการปนี้ถาเทียบกับปที่แลวนี้ในโครงการใน
เรื่องของการสงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนปนี้มากกวาปที่แลว
จํานวนโครงการก็มากกวาปที่แลว ในงบรอยแปดสิบสามลาน
บาทที่เทากันจํานวนเงินที่ใชในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตปนี้
ใกลเคียงกับปที่แลวประมาณหาสิบสามหาสิบสี่ลานบาทนะครับ
เราเหลือสว นที่สามซึ่งเปน ในสว นของการพัฒ นาโครงสรา ง
พื้นฐานอยูประมาณสี่สิบหกลานบาทในปนี้ซึ่งอยากจะเรียนวาป
นี้เราเล็งเห็น ความเดือดรอนของการใชน้ําประปาของพี่นอง 3
ตํ า บลนะครั บ คื อ ตํ า บลเจ ะ บิ ลั ง ตํ า บลควนขั น และตํ า บล
ตันหยงโปซึ่งจริงๆแลวชาวบานใน 3 ตําบลนี้เดือดรอนในเรื่อง
น้ําประปามาหาหกปแลวทําทาที่จะไดรับการปรับปรุงถังประปา
ที่จะสงไปใหถึงตามครัวเรือนพี่นองมาประมาณ 3 นายก ฯ เขา
บอกผมอยางนั้น เราถูก แบงเงิน สว นหนึ่งที่จ ะทําถนนนี้ไปทํา
น้ําประปาใหชาว 3 ตําบลตรงนั้นสวนที่เหลือก็ลงเปนถนนหมด
ผมอยากจะเรียนวาในสว นของถนนจริง ๆแลว ถนนในความ
รับ ผิด ชอบขององค ก ารบริห ารส ว นจั ง หวั ด สตู ล เราเองเราก็
พยามยามที่จะประสานงบซึ่งเปนงบประมาณนอกแตเนื่องจากป
นี้งบไทยเขมแข็งที่ผานมาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลแทบ
จะไมไดอานิสงคตรงนั้นเลยมัน จะเปนงบฟงชั่น ที่เขาเอาไปลง
ตามกระทรวงตามกรมตาง ๆเราเสนอโครงการไปแลวก็พยายาม
ที่จ ะพัฒ นาในรูปแบบตาง ๆที่ทานวีรชัย ราโอบ ไดสงสัยใน
เรื่องของงบประมาณคาใชจายตามโครงการตาง ๆนี้ทานติงไวก็ดี
แตผมคิดวาทานเวี่ยงแหมากไปนิดหนึ่งคนที่ทําดีอยูแลวอาจจะ
เสียกําลังใจเพราะฉะนั้นจริงๆในการติติงลักษณะนี้ถาเปนไปได
นะครับ ผมอยากใหเจาะจงวาโครงการไหนเปนอยางไรจะได
มองใหมั น ตรงและก็ แก ไขใหมัน ได ถูก จุ ด บางครั้งเราพู ด ใน
ภาพรวมพอพูดแลวมันจะไปตรวจสอบทั้งหมดก็ลําบากเพราะวา
ในการดําเนินการในการดําเนินกิจกรรมนี้ทุกสวนทุกอยางเราก็
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พยายามที่จะตรวจสอบที่จะดูแลอยูแลวใหมันเกิดความคุมคาเกิด
ความบริสุทธิ์ยุติธรรมไมใหมีการรั่วไหลแตถาหากวาทานเห็นวา
โครงการไหนที่ยังมีประเด็นปญหาที่ของใจทานสงสัยผมคิดวา
นาจะเจาะเปน เรื่อง ๆ ก็นาจะดีจ ะไดแกไขปญหาไดถูกจุด ใน
สวนของเรื่องระบบของการคัดเลือกพนักงานเจาหนาที่เพื่อเขา
รับ การศึ ก ษาต อนั้ น นะครั บ จริ ง ๆแล ว อยากจะเรีย นวา โดย
รูปแบบโดยระบบเขามีขบวนการมีขั้นตอนมีการรับสมัครอยูมี
วิธีการอยูมีกรรมการคัดเลือกซึ่งในสวนของสมาชิกเองก็มีสิทธิที่
จะสมัค รเขา รับการศึ ก ษาตอตรงนี้ ไดเ พราะฉะนั้น ถ าหากว า
สมาชิ ก ฯอยากจะศึ ก ษาต อ อยากจะสมั ค รเข า มาเพื่ อ ให
คณะกรรมการเขาพิจารณาก็เสนอตัวเขามาไดโดยปกติแลวผม
อยากจะเรียนวาในงบการศึกษาตอตรงนี้เขามีวงจํากัดวาใหตั้งไว
เปนปริมาณตามจํานวน % ของงบประมาณทั้งหมดซึ่งเราก็ตั้งให
เต็มที่เด็กที่เขามาอยูกับองคการบริหารสวนจังหวัดและมีความ
ประสงคจะพัฒนาคุณภาพของตัวเองในเรื่องของการเขาเรียนนั้น
ถาใครเรียนอยากจะเรียนตอนะครับ ก็ตองเสนอชื่อมาตามวิธีการ
ตามคุณสมบัติและตามชวงเวลาที่เขากําหนดซึ่งทานสมาชิก ฯก็
เสนอตัวเองเขามาไดเสร็จแลวจะมีกรรมการชุดหนึ่งซึ่งไดตั้งไว
อยูแลวนะครับ จะนํารายชื่อทั้งหมดมาพิจารณาและก็จัดสรรไป
ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง ป ห นึ่ ง มั น สามารถพิ จ ารณาไม ม ากนั ก นะครั บ
เพราะผมจําไดวาปหนึ่งรูสึก เราจะมีเงินในสวนนี้ไดไมกี่แสน
บาทเสร็จแลวสวนหนึ่งคือคนที่เรียนตอเนื่องจากรอบกอนตอง
สงใหจ บพอจบคนหนึ่งถึงจะรับใหมเขามาไดอีก คนโดยสว น
ใหญมันจะเปนอยางนั้น เพราะฉะนั้น มัน จะมีคนที่ร อคิว อยูซึ่ง
โดยปกติแลวอาจจะพิจารณาปหนึ่งตอหนึ่งครั้งก็แลวแตความ
เหมาะสมก็ อ ยากจะถื อ โอกาสนี้ เ รี ย นว า ถ า หากว า สมาชิ ก ฯ
อยากจะเรียนก็สมัครมาไดตามขั้นตอนนะครับ ในเรื่องที่ 3 ใน
เรื่องของเจาหนาที่รัก ษาความปลอดภัยผมอยากจะเรียนทาน
สมาชิก ฯ ผูทรงเกียรติวาเราพยายามที่จะปรับระบบรักษาความ
ปลอดภัยของสํานักงานคณะนี้เราจัดจางทหารผานศึกเขามาอยู
ซึ่งโดยปกติแลวจะตองอยู 2 คน เปนประจํานะครับ ผมไมแนใจ
วาทานลงไปเมื่อสัก ครูผมวาคนพวกนี้ตองอยูน ะครับ ผมมา
องคการบริหารสวนจังหวัดทุก ครั้ง ไมวาจะเปนวันหยุดหรือวา
ชวงเวลาไหนผมจะตองเจอเจาหนาที่อยูทุกครั้งผมไมเขาใจ
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เหมือนกันวาวันนี้คุณบอกวาลงไปในชวงบายเจาหนาที่จะไมอยู
ผมไมมั่นใจจริง ๆแตผมเชื่อวายังไงมันก็ตองอยูหลังจากประชุม
เสร็จลองลงไปใหมนะครับ อาจจะไมไดเฝาอยูขางหนาอาจจะ
อยูดานขางผมไมแนใจยิ่งวันนี้เรามีการประชุมสภา ฯผมเชื่อมั่น
วา เจา หนา ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย เราตอ งอยูแ น น อนก็ข อให
ตรวจสอบใหมอีกครั้งในเรื่องนี้ซึ่งคิดวาไมนาจะพลาด ทานที่ 3
นะครับ ทานอนุสรณ มรรคาเขต ในเรื่องของบอน้ําพุรอนผม
อยากจะเรียนวาผมเองก็อยากจะพัฒนาน้ําพุรอนใหเปนแบบกาว
กระโดดเหมือนกันนะครับ ไดมีโอกาสไปดูงานที่ญี่ปุนในรอบ
นี้ไดค วามรูมามากมายพอสมควรแตอยากจะเรียนวาสองลาน
บาทที่ตั้งไวสําหรับปหนาจริงๆแลว ปนี้เราก็ใชงบประมาณใน
สวนของการพัฒนาบอน้ําพุรอนไปประมาณสองลานซึ่งขณะนี้
อยูในระหวางการกอสรางรับเหมาปที่แลวบอน้ํา พุรอนของเรา
หองน้ําถูกน้ําปาซัดจนพังใชการไมไดปนี้สวนหนึ่งเราจัดงบขึ้น
ไปเพื่อกอสรางหองน้ําใหมเพื่อใหบริการกับประชาชนและก็อีก
สวนหนึ่งก็เปนการปรับภูมิทัศนและก็มีการซอมแซมตัวบอที่ใช
อยูในปจจุบันนะครับ กระเบื้องหลายสวนที่ชํารุดทรุดโทรมไป
ก็จ ะถูก ซอมแซมขึ้น มาและก็จ ะมีก ารทําหลังคาบังแดดใหกับ
ผูใชบริก ารดวยและก็มีการปรับปรุงในสวนของตนไมดอกไม
ประดับตางๆ ตรงนั้นคือในสวนของป 53 ซึ่งไดดําเนิน การ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจางไปแลวสวนของป 54 เราคิดกันวาเรา
จะสรางบอเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งบอเพราะวาในสภาพปจจุบันที่ใช
บริก ารอยูเราเห็น แลว วาในบ อเปด ในลัก ษณะอยางนั้น แลว ก็
ผูหญิงกับผูชายที่มาใชบริการแชอยูในบอเดียวกัน มันเปนภาพ
เปน ลักษณะไมคอยนาดูนัก ก็คิด วาจะสรางบอใหมขึ้น มาอีก 1
บอ เพื่อที่จะแยกระหวางผูหญิงกับผูชายที่มาใชบริการใหอยูคน
ละบอและก็มีการปรับปรุงในสวนบอใหมคงจะทําใหมิดชิดขึ้น
และก็นาจะเปนบอสําหรับผูหญิงสวนบอของผูชายก็นาจะเปน
บอเปดซึ่งเปนบอเดิมนะครับ และก็คงจะมีการสรางอีก 1 บอผม
กําลังดูอยูวาที่ทางจะไหวไหมผมไปญี่ปุนมีบอลักษณะบอแชเทา
ไมตองลงทั้งตัวคนที่ผานไปผานมาสามารถเขาไปถึงก็จุมเทามีที่
นั่งมีบอน้ําตื้นที่เปนน้ํารอนนะครับ ไปถึงก็แชเทาอยูประมาณ
ยี่สิบสามสิบนาทีก็ไดซึ่งผมคิดวาจะพยายามใหการบริการที่ดีขึ้น
ซึ่งตอนนี้ใจจริงๆนะครับ ผมคิดวาสภาพพื้นที่ที่เปนตัวบอน้ํา
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รอนของเราปจจุบัน ที่ใหบริการพื้นที่มันคอนขางจะนอยถาหา
กวาขางเคียงเขาขายพื้นที่เพิ่มอีกสักสองสามไรผมอยากจะซื้อ
เพิ่มก็กําลังใหเขาไปติดตอประสานงานอยูวาจะมีคนยอมขายให
ไหมถาหากวาซื้อพื้นที่เพิ่มไดเราคงจะสามารถปรับปรุงแบบกาว
กระโดดได ออกแบบหรื อปรั บปรุง ใหมั น เป น รู ป แบบที่เ ป น
มาตรฐานขึ้นซึ่งผมยังไมเห็นแบบที่ทานอนุสรณ มรรคาเขต วา
คือเปนบอแบบเดิมที่เคยออกแบบไวก็คงจะตองไปขอดูอีกครั้ง
หนึ่งกับรูปแบบปจ จุบันนี้มัน เปน ยังไงโดยหลัก การโดยความ
เปนไปแลวสิ่งที่สรางแลวเราไมอยากรื้อนะครับ เพราะรื้อแลว
มัน ก็ เ สี ยเงิ น เพราะฉะนั้ น ก็ ค งจะต อ ยอดปรั บ ปรุ ง ให มั น เข า
หลักเกณฑใ หดูดีขึ้นในสวนของเจาหนาที่ที่ไปดูแลตรงนั้น ผม
อยากจะเรียนวาในปจจุบัน นี้องคก ารบริหารสว นจังหวัดไดใ ช
วิธีการจางเหมาบริการโดยใหมีพนักงานเจาหนาที่ดูแลอยูตรง
นั้น 2 คน ซึ่งในสวนนี้ก็ติดตามอยูวา 2 คน ทํางานเต็มที่อยางไร
ซึ่งก็ทราบขาวมาวา ดูแลว มัน แยก วาเดิม ซึ่งคงจะตองกวดขั น
เรงรัดใหเจาหนาที่ไดทํางานใหเต็มที่ตอไปในสวนนั้นก็คงจะขอ
อนุญาตชี้แจงไวแคนี้ครับ
มีสมาชิก ฯทานใดจะเสนอตอครับ เชิญคุณวีรชัย ราโอบ
เรื่องแรกจะหารือทานนายก ฯ ในเรื่องของงบประมาณ
ที่ใชเปนทุนการศึกษาตอถาสมมติวาเราทําใหเปนระบบในแตละ
คนที่ไปศึกษาถา 2 ป ตองมีกฎเกณฑถาเรียน 2 ป แลวไมจบให
เขาออกเงินเองไดไหมคนอื่นจะไดมีโอกาสตอไปตอนนี้ผมไม
แนใจเหมือนกันวาเขาเรียนกันถึง 2 ปถาอยางนั้นมันจะทําใหคน
อื่นเสียโอกาสเพราะตอนนี้เทาที่รอดูก็คอนขางนานแลวนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องที่ผมเปนหวงจริงๆแลวผมไมไดเวี่ยงแหแตไม
อยากจะพูดใหตรงประเด็นเกินไปวาเปนการเตือนไปไวนะครับ
ต อ ไปก็ พ ยายามให ดี ขึ้ น นะครั บ ผมก็ ไ ม อ ยากพู ด แต เ พื่ อ น
สมาชิก ฯ หลายคนก็ พูด วา ที่เ ราผา นมาค อนขา งที่ จ ะเป น ใน
ลักษณะที่ไมแปลนะครับ แตบอกวา ณ เวลานี้เพื่อนสมาชิก ฯ
คงรูกันวาอะไรเปนอะไรจากเพื่อนขาราชการชั้นผูนอยเองจาก
การสังเกตเองขอเปนวาที่แลวมาก็แลวกันไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ผมไมทราบวากําหนดการละศีลอดนี้ตรงนี้ใครเปนคนออกมีการ
หารือกันบางไหมจริงๆนาจะคุยกันบางในแตละเขตพื้นที่ถาพูด
มันเหมือนกับเขาขางตัวเองผมคนหนึ่งเปนคนชอบจัดกิจกรรม
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ถ า สมมติ ว า เจ า หน า ที่ ห รื อ ว า เป น ไอเดี ย ของใครก็ ต ามที่
กําหนดการตรงนี้จะขอเสนอไปลงในที่ของผมที่หนึ่งอันนี้ก็ไม
วากัน แตพอพูด แลวเราทําอะไรก็ใหเกียรติซึ่งกันและกัน อยาง
นอยสมาชิก ฯ สภาตรงนี้เราก็มีความคิดทํากิจกรรมรวมกันไดใน
สวนเรื่องยามนะครับ เมื่อกี้ผมลงไปพอดีผมมีธุระแลวก็มีนอง
ผูหญิงอยูคนหนึ่งตอนเที่ยงผมก็รอเขาติดตอหัวหนายามไมได
เขาบอกวาตอนเย็นเขาคงมาครับ เขานัดกับผมวาจะเอาเอกสาร
มาใหผมครับ ขอบคุณครับ
มีทานอื่นอีกไหมครับ เชิญทานนายกฯ ครับ
ก็ขอชี้แจงในสวนของประเด็นที่ทานวีรชัย ราโอบ ได
สอบถามเพิ่มเติมในสวนของระบบการศึกษาตออยากจะเรียนวา
การศึก ษาตอของพนัก งานเจาหนาที่ข ององคก ารบริหารสว น
จังหวัดสตูลมันมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เขาบังคับใชอยู
มันตองเปนไปตามระเบียบนั้นซึ่งคาใชจายในการศึกษาตอตรงนี้
มัน มี ก ฎเกณฑ อยูว าคุณ จะต องเรีย นให สําเร็จ ภายในกํา หนด
ระยะเวลาที่เขากําหนดที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนดแลวก็รูสึกวา
เขาจะจายเฉพาะคาหนวยกิจนะครับ เขาไมไดจายเปนคาใชจาย
คาเดินทางไมเกี่ยวเพราะฉะนั้น เงินตรงนั้น มัน ถูก จํากัด แลว ก็
จะต องไปตามเงื่อ นไขเวลาตั ว นั้น ด ว ยถ า หากว าเรี ย นไม จ บ
จะตองใชเงินคืนนะครับ ไมใชไปแลวไปเลยแตผมไมแนใจวาถา
สมาชิก ฯเรียนแลวหมดวาระลงหลังจากหมดวาระก็คงจะตองใช
เงินของตัวเองเรียนตออันนั้นแนนอนถาสมมติเรียนไมจบผมไม
แนใ จนะวาจะตองใชคืน หรือเปลาก็ค งจะมีประเด็น เดียวครับ
ขอบคุณมากครับ
ตอไปผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิก ฯ ทานใด
เห็น ชอบรั บหลั ก การแหง รางขอบั ญญัติ องคก ารบริหารสว น
จังหวัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เรื่องงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โปรดยกมือครับ
นับคะแนนเสียงได 22 เสียง
สมาชิ ก ฯ ท า นดไม เ ห็ น ชอบรั บ หลั ก การแห ง ร า ง
ขอ บั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด องค ก ารบริ ห ารส ว น
จังหวัดสตูล เรื่องงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2554 โปรดยกมือครับ
ไมมี
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สรุปที่ประชุมเห็น ชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
องค ก ารบริ หารส ว นจั ง หวั ด สตู ล เรื่ อ งงบประมาณรายจ า ย
ประจําป พ.ศ. 2554 ดวยเสียง 22 เสียงนะครับ ตอไปจะขอ
ปรึกษาหารือในเรื่องของกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ
สภา ฯ ผมจะนัดประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00 น. เปนตนไปในโอกาส
นี้ก็ขอใหที่ประชุมสภา ฯ เสนอคําแปรญัตติเพื่อพิจารณาในวาระ
ที่ 2 และวาระที่ 3 ตอสภา ฯ อยางนอย 24 ชั่วโมง เชิญคุณ
อนุสรณ มรรคาเขต
ตามที่สภา ฯของเราไดลงมติรับหลักการรางขอบัญญัติ
ในวาระแรกไปแลวนะครับ ก็อยางที่ทราบวาญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายจะพิจารณาสามวาระรวดไมไดนะครับ และ
ในการพิจารณาวาระที่ 2 ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ
ไวไมนอยกวา 24 ชั่วโมงนับแตสภา ฯทองถิ่นมีมติรับหลักการ
ฉะนั้นผมจึงขอเสนอนะครับ คือทานผูใดจะเสนอคําแปรญัตติก็
ให เ สนอได ตั้ ง แต บั ด นี้ เ ป น ต น ไปนะครั บ จนถึ ง วั น ที่ 17
สิงหาคม 2553 จนถึงเวลา 08.00 น. ขอบคุณครับ
มีเพื่อนสมาชิก ฯทานใดที่เสนอเปนอยางอื่นไหมครับ
ไมมีน ะครับ ก็ใ หถื อวาที่ ประชุม เห็น ชอบการเสนอญัต ติต อ
คณะกรรมการแปรญัตติตั้งแตบัดนี้เปนตนไปครับ จนถึงวันที่
17 สิงหาคม 2553 จนถึงเวลา 08.00 น. โดยใหทานเสนอตอ
คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณที่หองประชุมสภา ฯ ชั้น 5
โดยคณะกรรมการแปรญัตติประกอบดวย
1. นายยํามาฮาร โอสถาน
ประธานกรรมการ
2. นายนาวาวี ลิมานิ
กรรมการ
3. นายกําธร หมาดสา
กรรมการ
4. นายอาบู ฮะอุรา
กรรมการ
5. นายนิคม บัวนวล
กรรมการ
6. นายนูรุดดีน ยาหยาหมัน
กรรมการ
7. นายอนุสรณ มรรคาเขต
กรรมการและเลขานุการ
ก็เชิญเพื่อนสมาชิกฯที่ผมไดอานรายชื่อก็ขอใหปฏิบัติหนาที่ตาม
เงื่อนไขเวลาที่สภา ฯเห็นชอบไวดวยนะครับ ฉะนั้นผมก็ขอเชิญนัด
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ตั้งแต
เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ตอไปจะเขาสู
ระเบียบวาระที่ 5
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ญัตติคัดเลือกคณะกรรมการจัดทํารางประมวลจริยธรรมของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถิ่นฝายบริหารและฝายสภาทองถิ่น
ซึ่งคัดเลือกจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลจํานวน 10
ทาน เชิญทานนายก ฯ แถลงครับ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ดวยจังหวัดสตูลแจงเรื่องขอความรวมมือประสานองคกร
ปกครองส ว นท องถิ่ น ในการจั ดทํ าประมวลจริ ยธรรมของผู ดํารง
ตําแหนงทางการเมืองทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 เนื่องจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นแจง
วาสํานักงานผูตรวจการแผนดินขอความรวมมือประสานไปยังองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศเพื่อเรงรัดดําเนินการจัดทําประมวล
จริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถิ่นทั้งในฝายบริหาร
และฝายสภาทองถิ่นซึ่งมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2550 บัญญัติใหมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท
เปนไปตามประมวลจริธรรมที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานทางจริยธรรม
จะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใชเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
รายแรงแหงการกระทําและมาตรา 280 บัญญัติใหผตู รวจการแผนดินมี
หนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวล
จริยธรรมองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลจะดําเนินการจัดทําราง
ประมวลจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถิ่นทั้งใน
สวนของฝายบริหารและฝายสภาทองถิ่นและในการดําเนินการจัดทํา
จะตองแตงตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
จึงขอใหสภา ฯพิจารณาคัดเลือกสมาชิก ฯสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูลจํานวน 10 ทาน รวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินการ
ดังกลาว ขอบคุณครับ
ประธานสภา ฯ
ตอไปเปนการเลือกสมาชิกฯนะครับที่ประชุมมีมติใหเสนอ
เปนชุดนะครับ เชิญทานบาสอด หลังยาหนาย
นายบาสอด หลังยาหนาย
ผมขอนําเสนอแบบเปนชุดครับ 1.นายอนุสรณ มรรคาเขต 2.
นายจํารูญ ดีเสาวภาคย 3. นายวัชระพงศ วัฒนะ 4. นายวีรชัย ราโอบ
5. ด.ต.สุกฤษฎิ์ มอญแกว 6. นายสมพล อาดํา 7.นายวินัย สําเร
8.นายนูรุดดีน ยาหยาหมัน 9. นายวิเชียร บัวงาม 10. นายประชา
กาสาเอก ขอบคุณมากครับ

82
ประธานสภา ฯ

ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภา ฯ
นายนูรุดดีน ยาหยาหมัน

มีสมาชิกฯทานใดเสนอเปนอยางอื่นไหมครับ ไมมีนะครับ ก็
ใหถือวาที่สภาฯเห็นชอบนะครับ ให 10 ทานเปนคณะกรรมการจัดทํา
รางประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถิ่นฝาย
บริหารและฝายสภา ฯ ตอไปจะเขาสูระเบียบวาระที่ 6
ญัตติ อื่น ๆ
สมาชิกทานใดจะอภิปรายในวาระที่ญัตติอื่น ๆ เชิญครับ เชิญ
คุณนูรุดดีน ยาหยาหมัน
ผมอยากจะหารือประมาณ 2 ประเด็นนะครับ ประเด็นที่ 1
จริ งอยู ว างบประมาณของจั งหวั ด สตู ล เรามี น อยนิ ด ในเรื่ องของ
โครงสรางพื้นฐานแตวาสิ่งที่เราทําไดนั่นก็คือในเรื่องของการซอม
บํารุงที่จริงผมอยากเห็นในขอบัญญัติอยากเห็นวานาที่จะมีโครงการซื้อ
เครื่องจักรกลเพิ่มตามที่นายก ฯบอกวาอยากจะใหมีหนวยซอมเปน 2
ชุด เพราะหนวยซอมสวนมากเราจะใชงบประมาณไมมากแตถาเรา
สรางใหมเราใชงบประมาณเยอะเพราะฉะนั้นความตองการของพี่นอง
ประชาชนชาวจังหวัดสตูลผมคิดวาเราอยากเห็นถนนขององคการ
บริ หารส ว นจั งหวั ด สตู ลเป น ถนนพอที่ จ ะวิ่ งได ถึ งจะไม สะดวก
เทาที่ควรก็วิ่งไดอยางไมอันตรายมากนักเพราะฉะนั้นผมอยากที่จะฝาก
เรานาที่ จะพิ จารณาในสว นตรงนี้ เพราะที่ ผานมาป ที่ แล ว นะครั บ
โดยเฉพาะรถเกรดสองชุดเสียทั้งหมดรอกันมาจนถึงสามสี่เดือนก็ยัง
ซอมไมเสร็จนี่คือตัวปญหาเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะฝากหารือกับ
ทานนายก ฯวาป 54 ถึงแมวาโครงสรางพื้นฐานเราจะนอยแตเรานาที่จะ
ปรับปรุงในเรื่องของการซอมบํารุงใหมากที่สุดที่จะทําไดเพราะเรามี
หนวยซอมบํารุงและก็เจาหนาทีข่ องเราที่เกี่ยวกับชางที่ซอมโดยเฉพาะ
มีอยูแลวเทาที่ผานมาเราไมมีชางแตวาเราเอาเจาหนาที่ไปทําชางแต
ตอนนี้ทานนายก ฯก็ไดวาจางชางซอมสามสี่คนไปแลวก็ถือวาสวนนั้น
พรอมแตเครื่องจักรกลของเรายังไมพรอมเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอ
หารือทานนายก ฯ วาป 54 เรานาจะปรับปรุงในสวนตรงนี้นะครับ และ
ก็อีกเรื่องหนึ่งวันกอนผมไดยินทานนายก ฯวาโดยเฉพาะพี่นองหมูที่ 1
ตําบลสาคร ที่อยูติดระหวางแผนดินกับแผนดินเล็กกับหมูที่ 2 อยูกัน
คนละฝากฝงเพราะฉะนั้นการสงน้ําประปามายังหมูที่ 1 เปนสิ่งที่
ลําบากองคการบริหารสวนตําบลก็งบประมาณนอยนิดนะครับ แต
ทานนายกฯแกคิดวาทานจะอุดหนุนหรือสรางประปาระหวางหมูที่ 1
ตําบลสาครกับหมูที่ 7 ตําบลทาแพ เพื่อใหความสะดวกกับชาวพี่นอง
ตําบลสาครแตผมดูแลวในขอบัญญัติไมมีผมขอฝากทานนายกฯดวยใน
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ประธานสภา ฯ
นายดนัย หลงโสะ

ประธานสภา ฯ
นายจํารูญ ดีเสาวภาคย

สวนตรงนี้นะครับ และอีกสวนหนึ่งนะครับ มันเปนหาที่ชาวอําเภอทา
แพไดรับปญหามาโดยตลอดในเรื่องของสัญญานไฟจราจรถนนสาย
ฉลุง- ละงูและเปนอุบัติเหตุที่เกิดบอยครั้งจนเปนอุบัติเหตุอันดับหนึ่ง
ของจั งหวั ด สตูลและทางสถิ ติข องกรมทางหลวงเฉลี่ ยเดือนหนึ่ ง
ประมาณสองศพที่จะตองสูญเสียพี่นองของเราไปในสวนตรงนั้นและ
ทานนายกฯก็ไดตั้งงบประมาณไวในสวนตรงนั้นผมขอฝากในสวน
ของเครื่องหมายจราจรฝากดวยนะครับ ขอบคุณครับ
มีสมาชิก ฯทานอื่นอีกไหมครับ เชิญคุณดนัย หลงโสะ
ผมจะมาพูดในเรื่องความเดือดรอนเกี่ยวกับถนนสายบานควนควนขันวันกอนขอเปนงบประมาณลาดยางก็ไมมีงบแตตอนนี้ผมจะขอ
เปนหินคลุกเนื่องจากวาฝนตกมากถนนสายนั้นมันเปนหลุมเปนบอ
เปนถนนลูกรังในชวงหนึ่งทีนี้จําเปนที่ตองของบประมาณที่วามีงบ
ซอมผมขออยากใหเปนหินคลุกไปชวยซอมใหกับประชาชนเวลานี้
ประชาชนมีถนนแลวแตเขาไมไดวิ่งบนถนนเลยเขาวิ่งในสวนยาง
หลีกเลี่ยงจากถนนที่เปนหลุมเปนบอฉะนั้นผมขอฝากทานประธานฯ
ผานไปยังทานนายกฯชวยไปจัดการใหดวยนะครับ ขอบคุณครับ
มีทานอื่นอีกไหมครับ เชิญทานจํารูญ ดีเสาวภาคย
ถนนที่ผมอยากจะพูดมีอยูสามสี่สายดวยกันครับ ถนนที่จะ
ซอมแซมก็เปนถนนทางสี่แยกคลองขุดไปถึงหวยมะพราวระยะทาง
ประมาณ 8 กิโลเมตร ถนนสายนี้อยูในการดูแลของทางหลวงทองถิ่น
ชาวบานก็รองเรียนมาบอยครั้งผมเลยนําเรียนทานประธานสภาฯผาน
ไปยังทานนายกฯชวยดูแลใหหนอยเพราะถนนสายนี้เวลาฝนตกถนนก็
เปนหลุมเปนบอการสัญจรไปมาก็ไมสะดวกหนําซ้ําอุบัติเหตุก็เกิดขึ้น
บอยครั้งทําใหประชาชนที่สัญจรไปมาในชวงหนาฝนเกิดความไม
คลองตัวขึ้นถนนสายทีส่ องเปนถนนสายสามแยกบานนาปรางถามอง
ภาพก็ออกไปที่วาการอําเภอละงูถนนสายนี้เปนถนนที่ถูกหนวยงานที่
เกี่ยวของลืมไปแลวก็วาไดเพราะถนนสายนีเ้ ปนถนนที่หลายสิบปแลว
ครับยังไมไดขยายถนนเลยถนนสายนี้ผมวัดดูวันนั้นประมาณสี่เมตร
เองในชวงกลางๆระหวางสามแยกทุงใหญไปถึงบานหัวหินระยะทาง
ประมาณชองสี่เมตรครั บ ลองคิ ดดูซิ วา 10 ปก อนหนว ยงานทุ ก
หนวยงานของราชการยังไมเกิดขึ้น ณ ที่แหงนั้นไมวาที่วาการอําเภอ
ไมวาโรงเรียนละงูพิทยาคมก็มันยังไมเกิดถนนก็สี่เมตรมาสิบปใหหลัง
ถนนสายนั้ น ก็ ยังมี สี่ เมตรเหมือนเดิ มเรื่ องที่สามเรื่องของการติ ด
สัญญาณไฟจราจรมีอยูสี่จุดดวยกันนะครับ คงจะเปนจุดที่ทาน
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ประธานสภา ฯ
นายนาวาวี ลิมานิ

ประธานสภา ฯ
นายวัชระพงศ วัฒนะ

นูรุดดีนพูดเมื่อสักครูสามแยกบานหวยไทรตรงนั้นเปนจุดที่อันตราย
พอสมควรระหวางถนนสายละงู-ฉลุง สายที่สองเปนถนนสายสี่แยก
บานคลองขุดอําเภอละงูสายที่สามเปนถนนสายบานนาทางหมูที่ 6
เชื่อมหมูที่ 4 ถนนสายละงูกับบานปากบารา และสามแยกบานหัวทาง
และอีกเรื่องหนึ่งครับ ชาวบานรองเรียนมามากจนผมทนไมไหวขอ
เสริมเรื่องคอสะพานขามคลองละงูคลองใหญถนนสี่เลนสายละงูถนนสี่
ชองของเทศบาลตําบลกําแพงที่อยูภายใตการดูแลของนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลเมื่อกอนก็เสร็จเรียบรอยแลวแตคอสะพานยัง
ไมไดขยายตรงนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นบอยครั้งจนผมจําไมไดวากี่ครั้ง
ในชวงเทศกาลจะเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งครับ ตรงนี้รูสึกเปนการดูแลของ
ทางหลวงก็ขอฝากแคนี้ครับ ขอบคุณครับ
มีทานอื่นอีกไหมครับ เชิญคุณนาวาวี ลิมานิ
ผมมี เรื่ องด ว นที่ จ ะนํ าเรี ยนท านประธานผ านไปยั งคณะ
ผูบริหารเมื่อสักครูส มาชิกผูทรงเกียรติขอเอยนามคุณดนัย หลงโสะ ก็
ไดบอกถึงสภาพปญหาความเดือดรอนถนนสายบานควนไปยังบาน
ควนขันตอนนี้มีอีกถนนเสนหนึ่งครับ คือถนนสายควนขันไปบาน
ควนคือเขาใจงายๆเปนถนนที่มาออกหนาแขวงนะครับ ซึ่งเปนถนนที่
อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูลขณะนี้
สภาพถนนชํารุดเสียหายมากนะครับ การสัญจรไปมาไมสะดวกครับ
และไมมีที่จะหลบหลีกและผมก็ไดทําหนังสือขอความอนุเคราะหให
ไปซอมแซมก็เปนเวลานานแลวนะครับ บัดนี้ความเดือดรอนก็ยังไมได
รับการแกไขนี้คืออีกประเด็นหนึ่งนะครับ ที่ผมอยากจะเรียนใหทาน
ประธานฯผานไปยังคณะผูบริหารใหชวยดําเนินการโดยดวน ขอบคุณ
มากครับ
มีทานอื่นอีกไหมครับ เชิญทานวัชระพงศ วัฒนะ
ผมก็มีเรื่องเดิมที่เพื่อนสมาชิก ฯ หลายๆคนพูดมานะครับ ผม
มีถนนอยูเสนหนึ่งคือเปนถนนที่มีความเดือดรอนมากถึง 3 ตําบล
ดวยกันคือ ตําบลควนโพธิ์ ตําบลเจะบิลัง และตําบลฉลุง เปนเสน
ถนนทุงหญาแดงทะลุไปเจะบิลังตอนนี้ถนนชํารุดมากนะครับ และ
ชวงนี้ฝนตกชาวบานมีความเดือดรอนมากก็เวลาทุกน้ํายางพาราก็จะ
เกิดอุบัติเหตุสวนใหญนครับ ชาวบานก็มาหาผมทุกวันนะครับ เปน
เสนหลักการทํามาหากินของชาวบานเลยนะครับ ผมก็เคยพูดกับทาน
ผูบริหารทานนายก ฯ มาแลวนะครับ ก็ใหทานชวยพัฒนาถนนเสนนี้
ดวยนะครับ ขอบคุณมากครับ
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มีทานอื่นอีกไหมครับ ไมมีนะครับ เชิญทานนายก ฯ ชวย
แถลงหนอยครับ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เทาที่สรุปรวม ๆ ประเด็นของทั้งสมาชิก ฯ สามสี่ทานนะครับ
ผมอยากจะเรียนในภาพรวมอยางนี้ถนนที่อยูในจังหวัดสตูลนนั้นผม
เขาใจวาทุกทานคงทราบวามันก็รับผิดชอบกันอยูหลายหนวยงานนะ
ครับ สวนหนึ่งก็ขององคการบริหารสวนตําบลเขาอีกสวนหนึ่งก็ของ
ทางหลวงชนบทและอีกสวนหนึ่งที่เปนหลักใหญก็คือของกรมทาง
หลวงสว นขององคก ารบริ หารส วนตําบลเองจริง ๆ ก็ มีอยู ต อนนี้
ประมาณก็เกือบ ๆรอยสายที่อยูในความรับผิดชอบถนนที่อยูในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูลตอนนี้มันมีอยูสองสาม
ลั ก ษณะลั ก ษณะแรกก็ คื อถนนที่ ล าดยางไปแล ว และก็ ใ ช งานได
ตามปกติอยูน ะครับ แบบที่สองก็คือลาดยางไปแลวลาดไปหลายปแลว
เริ่มแตกและลักษณะที่สามก็คือยังเปนถนนที่เปนดินหรือถนนลูกรังผม
อยากจะเรียนวาอยางนีใ้ นสวนของถนนหินผุหรือถนนลูกรังนี้โดยปกติ
แลวแบบปนเี้ ราก็ไดลงงบกอสรางตามที่เราพอจะมีซึ่งก็แบง ๆ กันไป
สายหนึ่งสองสามกิโลเมตรเราก็อาจจะทําไดสักกิโลเมตรก็วากันไป
ตามงบประมาณอันนั้นคือลักษณะแรกของการแกปญหาสําหรับถนน
ลูกรังสําหรับลักษณะที่เปนถนนลาดยางแลวถาหากวาผิวมันเริ่มชํารุด
ปจจุบันนี้เราใชวิธีการปะซอมซึ่งมันมีสภาพนี้อยูหลาย ๆ สายปะซอม
ปนี้เทาที่ติดตามนะครับ การทํางานของกองชางในสวนนี้หลังจากที่เรา
จางเจาหนาที่มาซอมประจํานีร้ ูสึกงานก็จะดีขึ้นเยอะและก็คอนขางจะ
เดินไปในทิศทางที่ดีกับปที่แลวซึ่งเปนการจางเหมาบริการนี้ปนี้งาน
ออกเยอะมากในสวนนี้ปหนาองคการบริหารสวนจังหวัดก็ตั้งเปาไววา
เราจะแยกออกมาเปนสองชุดนะครับ สําหรับชุดซอมปะถนนนี้ซึ่งที่
ทานนูรุดดีน ยาหยาหมัน บอกวานาจะตองซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมใน
สวนของการปะซอมถนนนั้นผมอยากจะเรียนวาในสวนนี้จริง ๆ แลว
ไมจําเปนเพราะวาเครื่องจักรที่เรามีอยูนี้เพียงพอเรายังเหลือรถที่ยงั เปน
รถสําหรับลาดยางอยูอีกหนึ่งคันซึ่งยังไมไดใชประโยชนเลยคันนั้นเรา
จะนํ ามาปรั บปรุ งเพื่ อ เอาไปใช กั บ ชุ ด ที่ สองที่ เราจะทํ าขึ้ น มาซึ่ ง
ปงบประมาณใหมนี้ผมคิดวาชุดซอมถนนของเรานี้เราจะไดเปนสอง
ชุดแนนอนตรงนั้นไมมีปญหาสวนลักษณะถนนซึ่งเปนถนนลาดยาง
แลวปะแลวจนผิวจราจรชํารุดทรุดโทรมอยางรายแรงจนไมสามารถปะ
ไดแลวเขาจะใชคําวาซอมสรางคือจะตองขูดผิวยางเดิมออกแลวก็ลาด
ยางใหมซึ่งตัวนั้นกับลักษณะการลาดยางกอสรางมันก็ใกลเคียงซึ่งใน
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สวนนี้ทั้งหมดเราก็เฉลี่ยไปตามพื้นที่ตาง ๆ แบบปนี้ก็พยายามที่จะ
ดําเนินการใหกระจายออกไปในหลาย ๆ พื้นที่นะครับ ไดสั้นบางยาว
บางก็เปนไปตามงบประมาณซึ่งทานสมาชิกฯและทางฝายบริหารก็ได
หารือกันในสวนที่เหมาะสมซึ่งเราไดดําเนินการไปแลวเพราะฉะนั้นใน
สวนของถนนตาง ๆ ผมอยากจะเรียนวาเราก็พยายามที่จะปรับปรุงอยาง
เต็มที่เทาที่งบประมาณเรามีเทาที่จะดําเนินการไดซึ่งผมเชื่อมั่นวาใน
ระยะเวลาที่ผานมาเราก็ทําไดดีกันพอสมควรก็คงจะดําเนินการตอไป
สวนของคุณดนัย หลงโสะ ที่จะซอมตัวหินคลุกตัวนั้นผมคิดวาไม
นาจะมีปญหาอยากจะเรียนทานสมาชิก ฯทุกทานวาในสวนของถนนที่
สามารถซอมแซมโดยไมตองใชงบประมาณในสวนของโครงการหรือ
วาตั้งงบซอมไวแลวเนื่องจากคิวคอนขางจะแนนบางครั้งทานสมาชิก ฯ
ขอมาสวนหนึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ขอมาอีกสวนหนึ่ง
ชาวบานเองก็ขอมาอีกสวนหนึ่งเราเองในฝายบริการฝายกองชางเราก็
พยายามที่จะดําเนินการใหบริการกับทุกฝายเพราะฉะนั้นผมอยากจะ
เรียนวาในสวนนี้ถาทานรุกมากทานก็อาจจะไดเร็วหนอยถาหากวาทาน
ชาผมวาทานก็อาจจะไดชาหนอยเพราะฉะนั้นถาทานมาจี้มาเตือนเขาก็
ทําใหเพราะวางานมันทําไมไดหยุดนะครับ แตวามันก็หมุนเวียนกัน
ไปผมก็พยายามจัดระบบใหอยูวาใหมันทั่ว ๆ เพราะฉะนัน้ ใครเสียงดัง
หนอยก็อาจจะไดไปกอนนี่เรียนกันตรงๆ เลยในลักษณะอยางนั้นสวน
เรื่องเครื่องจักรรถเกรดที่เสียมาประมาณสีหาเดือนแลวสวนอีกคันก็
เสร็จแลววันจันทรนี้ก็ออกไปทํางานไดนะครับ ในสวนของคุณจํารูญ
ดีเสาวภาคย ประเด็นที่พูดมานะครับ ที่เปนสวนขององคการบริหาร
สวนจังหวัดก็เปนสัญญาณไฟจราจรผมอยากจะเรียนวาในสวนของไฟ
เตือนที่เปนไฟตามทางแยกนี้ในชุดที่เปนชุดสําคัญ ๆ ประมาณหาหก
จุดตั้งแตสายฉลุงไปจนถึงปากบาราคิดวาจะดําเนินการใหหมดตอนนี้ก็
ประสานไปกับทางหลวงแลววาเราจะขอทําเองโดยใชแบบของทาง
หลวงซึ่งเขาก็ไมขัดของคิดวาไฟเตือนซึ่งจะใชโซลาเซลลเปนไฟเตือน
นี้ผมกําลังดําเนินการลงครบทุกจุดนะครับ ในสวนที่เปนหลัก ๆ ที่วา
มันคอนขางจะเดือดรอนและก็เสียหายอยูเยอะ ในสวนของคุณนาวาวี
ลิมานิ และคุณวัชระพงศ วัฒนะ ที่แจงมาก็เปนเรื่องของถนนผมก็ได
ชี้แจงในภาพรวมแลววามันก็วากันไปตามลักษณะนั้นนะครับ ถาหาก
วาทานเปนถนนลูกรังอยูสภาพเปนหลุมเปนบอมากมากจนไมไหวแลว
จะเอารถเกรดไปทํางานก็ขอรถเกรดไปมันก็บรรเทาไปไดสวนถนนที่
เปนลาดยางอยูก็ปะผุก็คงจะชี้แจงเพียงแคนี้นะครับ ขอบคุณครับ
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