
 
 

 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

 บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้   
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงินดังนี้ 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 14,258,497 บาท 
 1.1.2 เงินสะสม  1,457,772.79 บาท 
 1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม 6,113,926.35 บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน  - โครงการ  รวม - บาท 
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน - โครงการ  รวม - บาท 
    1.2 เงินกู้คงค้าง - บาท  
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    (1) รายรับจริงทั้งสิ้น 19,487,115.68 บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร        42,560.78 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     144,445.52 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       162,069.02 บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    248,300.00 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       143,383.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน                -      บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร       13,876,325.36 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       4,870,032.00 บาท 
    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                                                    -      บาท 
    (3) รายจ่ายจริง  จ านวน 17,896,479.81 บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง            546,385.67 บาท 
 งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)    5,907,122.00 บาท 
 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  4,955,172.14 บาท 
 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)      5,799,800.00 บาท 



 
 

 

 งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)        20,000.00     บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)       668,000.00   บาท 
    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์              -        บาท 
    (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน              -        บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
อ าเภอห้วยผึ้ง   จังหวัดกาฬสินธุ์ 

2.1 รายรับ 
 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2556  

ประมาณการ 
ปี 2557  

ประมาณการ 
ปี 2558 

รายได้จัดเก็บเอง    
    หมวดภาษีอากร 42,560.78 44,000 44,000 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 144,445.52 127,800 120,000 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 162,069.02 157,000 200,000 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 248,300.00 220,000 400,000 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 143,383.00 113,000 300,000 
    หมวดรายได้จากทุน - - - 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 740,758.32 1,614,000 1,064,000 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

13,876,325.36 9,990,000 13,305,000 

      หมวดภาษีจัดสรร 13,876,325.36 9,990,000 13,305,000 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

13,876,325.36 9,990,000 13,305,000 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4,870,032.00 6,000,000 5,631,000 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 4,870,032.00 6,000,000 5,631,000 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

4,870,032.00 6,000,000 5,631,000 

รวม 19,487,115.68 18,067,800 20,000,000 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
อ าเภอห้วยผึ้ง   จังหวัดกาฬสินธุ์ 

2.2 รายจ่าย 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2556 
ประมาณการ 

ปี 2557 
ประมาณการ 

ปี 2558 
จ่ายจากงบประมาณ    
    งบกลาง 546,385.67 655,920 648,000 
    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า     
    และค่าจ้างชั่วคราว) 

5,907,122.00 6,183,460 8,507,360 

    งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
    และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   

4,955,172.14 5,364,320 5,763,040 

    งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 5,799,800.00 3,475,100 4,091,600 
    งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น) 20,000.00 20,000 20,000 
    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 668,000.00 953,000 970,000 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 17,896,479.81 16,651,800 20,000,000 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ ์
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป 9,013,240 
    แผนงานบริหารทั่วไป 8,248,440 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 764,800 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 5,954,790 
    แผนงานการศึกษา 2,568,660 
    แผนงานสาธารณสุข 80,000 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ - 
    แผนงานเคหะและชุมชน 1,857,200 
    แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,198,930 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 250,000 
ด้านการเศรษฐกิจ 4,383,970 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,091,600 
    แผนงานการเกษตร 57,920 
    แผนงานการพาณิชย์ 234,450 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 648,000 
    แผนงานงบกลาง 648,000 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 20,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  20,000,000 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป รวม 6,256,360 บาท 
     งบบุคลากร รวม 4,627,560 บาท 
         เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) รวม 2,657,520 บาท 
         ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

   

        ประเภทเงินตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนายก/รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

   

        ประเภทเงินตอบแทนพิเศษประจ าต าแหน่งนายก/   
รองนายก 

จ านวน 42,120 บาท 

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

   

        ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ จ านวน 86,400 บาท 
                เพ่ือเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ    
        ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

จ านวน 1,972,800 บาท 

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในต าแหน่ง ดังนี้ 
                -ประธานสภา 
                -รองประธานสภา 
                -สมาชิกสภาและเลขานุการสภา จ านวน 20 คน 

 
 

จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 

 
 

134,640 
110,160 

1,728,000 

 
 
บาท 
บาท 
บาท 

    
    
    
    
    
    

79 



 
 

 

    เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) จ านวน 1,310,040 บาท 
        ประเภทเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1,209,480 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและ        
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

   

        ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนต าบล จ านวน 16,560 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิม
ตามคุณวุฒิ เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบและเงินเพ่ิมต่างๆ 

   

        ประเภทเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล จ านวน 84,000 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าประจ าต าแหน่งตามที่ระเบียบ
กฎหมาย และ ก.อบต.ก าหนด 
 
    หมวดค่าจ้างชั่วคราว 

 
 
 

จ านวน 

 
 
 

660,000 

 
 
 
บาท 

        ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน 570,000 บาท 
               เ พ่ื อจ่ า ย เป็ นค่ า ตอบแทนและ เ งิ นป รั บปรุ ง
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 

   

        ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 90,000 บาท 
                เ พ่ือจ่ายเป็นเงินเ พ่ิมค่าครองชีพชั่ วคราวของ
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามที่ระเบียบ
กฎหมาย และ ก.อบต.ก าหนด 

   

     งบด าเนินงาน รวม 1,593,800 บาท 
     หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 1,238,800 บาท 
        หมวดค่าตอบแทน รวม 533,800 บาท 
        ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

จ านวน 444,800 บาท 

               เ พ่ือจ่ ายเป็นค่ าตอบแทนคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้งนายทะเบียนอ าเภอในกรณีมีการ
ด าเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการด าเนินการทางวินัย เงินรางวัล
ให้ แก่ ข้ า ร าชการ  ตามที่ ร ะ เบี ยบกฎหมายและหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย รวมถึงเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 

   

        ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 69,000 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านหรือ
ค่าผ่อนช าระค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนต าบล ตามสิทธิที่
กฎหมายและระเบียบทางราชการก าหนด 

   



 
 

 

        ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
              เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ของผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ตามระเบียบกฎหมาย
ก าหนด 

จ านวน 20,000 บาท 

   หมวดค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท 
        ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 70,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการได้รับบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี  ค่าบริการล้าง  อัดฟิล์มถ่ายรูป       
ค่าเย็บเล่ม  ค่าเข้าปกหนังสือ  ค่าส าเนาเอกสารราชการต่าง ๆ 
ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าขนส่ง  ค่าเบี้ยประกันภัย   ค่าซักฟอก 
ค่าจ้างเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ หรือค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ด าเนินการแทนและค่าจ้างเหมา
บริการอ่ืนๆที่เหมาะสมและจ าเป็น 

   

        ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 40,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่างๆ ดังนี้ 
               -ค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคล 
               -ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา 

 
จ านวน 
จ านวน 

 
20,000 
20,000 

 
บาท 
บาท 

        ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน 

รวม 360,000 บาท 

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่างๆ ดังนี้ 
                -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร 

 
จ านวน 

 
70,000 

 
บาท 

                -โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส าหรับเป็น  
ค่าฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม  
ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าสถานที่   ค่าดอกไม้ตกแต่ง  
ค่าใช้จ่ายส าหรับพิธีเปิด – ปิดงาน  ค่าวัสดุส านักงาน  ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ด าเนินการแทน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตามความเหมาะสมและ
จ าเป็น   

จ านวน 200,000 บาท 

    
    
    
    



 
 

 

                -โครงการจัดงานวันที่ 5 ธันวาคม  
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าดอกไม้
ตกแต่ง  ค่าธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ค่าวัสดุส านักงาน       
ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ด าเนินการแทน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตามความเหมาะสมและ
จ าเป็น   

จ านวน 30,000 บาท 

                -โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าดอกไม้
ตกแต่ง  ค่าธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ค่าวัสดุส านักงาน       
ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ด าเนินการแทน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตามความเหมาะสมและ
จ าเป็น   

จ านวน 10,000 บาท 

                -โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส าหรับเป็น
ค่าฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม  
ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าสถานที่   ค่าดอกไม้ ตกแต่ง  
ค่าใช้จ่ายส าหรับพิธีเปิด – ปิดงาน  ค่าวัสดุส านักงาน  ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ด าเนินการแทนองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง  รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามความเหมาะสมและจ าเป็น   

จ านวน 50,000 บาท 

        ประเภทรายจ่ายบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 50,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
และทรัพย์สินอื่นๆเช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ปริ้นเตอร์ ตู้ โต๊ะ เครื่องถ่ายเอกสาร กล้องดิจิตอล วัสดุต่างๆ  
ฯลฯ (ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท) 

   

 หมวดค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท 
        ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 70,000 บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในส านักงาน   
เช่น กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษพิมพ์
ต่อเนื่อง   กระดาษไข  แฟ้ม  ตรายาง ปากกา สมุด ดินสอ หมึก
พิมพ์ ธงชาติ  ธงเฉลิมพระเกียรติ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาน
ด า หรือไวท์บอร์ด มู่ลี่ ผ้าม่าน พระพุทธรูป แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ 
ตามบัญชีจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

   



 
 

 

        ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในส านักงาน 
เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน น้ ายาล้างห้องน้ า ผงซักฟอก แก้วน้ า 
ถาด ถ้วยกาแฟ ผ้าปูโต๊ะ ถังน้ าดื่ม สบู่ ช้อน ส้อม หม้อ ถังขยะ
ฯลฯตามบัญชีจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

   

        ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 
                เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดตามบัญชี
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

       ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เช่น น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง ฯลฯตามบัญชีจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

        ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 15,000 บาท 
                เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดส านักปลัดฯ 
ตามบัญชีจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนถิ่น 

   

        ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 
                เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดส านักปลัดฯ ตามบัญชี
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

    หมวดสาธารณูปโภค รวม 355,000 บาท 
         ประเภทค่าไฟฟ้า จ านวน 300,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าอาคารสถานที่ในสังกัดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง   

   

        ประเภทค่าโทรศัพท์ จ านวน 20,000 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ส าหรับที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลและจุดติดตั้งเครือข่ายขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

   

    
    
    



 
 

 

        ประเภทค่าไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับไปรษณีย์โทรเลข ธนาณัติในการ
ส่งหนังสือราชการ เอกสารสิ่งพิมพ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมห้วยผึ้ง  

   

        ประเภทค่าบริการโทรคมนาคม จ านวน 30,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต าบล 
ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลและจุดติดตั้งเครือข่าย
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 
อบต.นิคมห้วยผึ้ง 

   

  งบรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 
          หมวดรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 
          ประเภทค่าจ้างท่ีปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 

จ านวน 20,000 บาท 

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาหรือหน่วยงานกลาง
หรือค่าจ้างท าการประเมินความพึงพอใจในบริการประชาชนเพ่ือ
ประกอบการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  

   

     งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 
          หมวดเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 
          ประเภทประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 15,000 บาท 

                เพ่ือสนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ ทั้งนี้จะด าเนินการได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด 

   

    
    
    
    
    
    
    



 
 

 

งานบริหารงานคลัง รวม 1,992,080 บาท 
งบบุคลากร รวม 1,430,380 บาท 
    หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) จ านวน 1,144,280 บาท 
        ประเภทเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1,102,280 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลและ
จ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

   

        ประเภทเงินประจ าต าแหน่งของพนักงาน จ านวน 42,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วน
ต าบล ตามระเบียบกฎหมายและ ก.อบต. ก าหนด 

   

    หมวดค่าจ้างพนักงานจ้าง รวม 286,100 บาท 
        ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน 250,100 บาท 
              เ พ่ือจ่ ายเป็นค่าตอบแทนและเงินค่าปรับปรุ ง
ค่าตอบแทนประจ าปีของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป  

   

        ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท 
              เ พ่ือจ่ายเป็นเงินเ พ่ิมการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้าง ตามท่ีระเบียบ กฎหมายและ ก.อบต. ก าหนด   

   

 งบด าเนินงาน รวม 561,700 บาท 
    หมวดค่าตอบแทน รวม 401,700 บาท 
        ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 338,100 บาท 

               เ พ่ือจ่ ายเป็นค่ าตอบแทนคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้งนายทะเบียนอ าเภอในกรณีมีการ
ด าเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการด าเนินการทางวินัย เงินรางวัล
ให้ แก่ ข้ า ร าชการ  ตามที่ ร ะ เบี ยบกฎหมายและหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย รวมถึงเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 

   

        ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 63,600 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านหรือ
ค่าผ่อนช าระค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนต าบล ตามสิทธิที่
กฎหมายและระเบียบทางราชการก าหนด   

   

    
    
    
    



 
 

 

  หมวดค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 
        ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 40,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการได้รับบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ค่าบริการล้าง อัดฟิล์มถ่ายรูป          
ค่าเย็บเล่ม ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าส าเนาเอกสารราชการต่าง ๆ    
ค่าระวางรถบรรทุก ค่าขนส่ง ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าซักฟอก 
ค่าจ้างเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ หรือค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ด าเนินการแทนและค่าจ้างเหมา
บริการอ่ืนๆที่เหมาะสมและจ าเป็น 

   

                 ประเภทรายจ่ ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน 

จ านวน 30,000 บาท 

                ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจั กร  เ พ่ือจ่ าย เป็ นค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง  ค่ าที่ พั กและ               
ค่ายานพาหนะในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างของหน่วยงานในสังกัดส่วนการคลัง ซึ่งเบิกจ่าย
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548) 

   

        ประเภทรายจ่ายบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 20,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
และทรัพย์สินอื่นๆเช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ปริ้นเตอร์ ตู้ โต๊ะ เครื่องถ่ายเอกสาร กล้องดิจิตอล วัสดุต่างๆ  
ฯลฯ (ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท) 

   

  หมวดค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 
        ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 
                เ พ่ือจ่ าย เป็นค่ าซื้ อสิ่ งของ เครื่ อ ง ใช้ต่ า งๆใน
ส านักงาน   เช่น กระดาษโรเนียว  กระดาษถ่ายเอกสาร 
กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง   กระดาษไข  แฟ้ม  ตรายาง ปากกา 
สมุด ดินสอ หมึกพิมพ์ ธงชาติ  ธงเฉลิมพระเกียรติ พระบรม
ฉายาลักษณ์ กระดานด า หรือไวท์บอร์ด มู่ลี่ ผ้าม่าน พระพุทธรูป 
แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ ตามบัญชีจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

   

    



 
 

 

        ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 
                เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดส่วนการคลัง 
ตามบัญชีจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนถิ่น 

   

        ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 
                เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดส่วนการคลัง ตามบัญชี
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

    
    
    
 
 
 

   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 
 

 

แผนงานรักษาความสงบภายใน รวม 764,800 บาท 
งบบุคลากร รวม 315,600 บาท 
    หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) จ านวน 184,800 บาท 
        ประเภทเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล จ านวน 184,800 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลและ
จ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

   

         ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนต าบล จ านวน - บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิม
ตามคุณวุฒิและเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานส่วนต าบล ตามที่
ระเบียบ กฎหมายและ ก.อบต. ก าหนด   

   

    หมวดค่าจ้างชั่วคราว รวม 130,800 บาท 
        ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน 112,800 บาท 
              เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ต อบ แ ท น แ ล ะค่ า ป รั บ ป รุ ง
ค่ าตอบแทนประจ าปี ของพนักงานจ้ างตามภารกิจ และ      
พนักงานจ้างทั่วไป  

   

        ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 18,000 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้าง ตามท่ีระเบียบ กฎหมายและ ก.อบต. ก าหนด   

   

  งบด าเนินงาน รวม 449,200 บาท 
     หมวดค่าตอบแทน รวม 294,200 บาท 
     ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

จ านวน 294,200 บาท 

                เ พ่ือจ่ ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้งนายทะเบียนอ าเภอในกรณีมีการ
ด าเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการด าเนินการทางวินัย เงินรางวัล
ให้ แก่ ข้ า ร าชการ  ตามที่ ร ะ เบี ยบกฎหมายและหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย รวมถึงเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 

   

    
    
    
    
    
    
    



 
 

 

    หมวดค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 
        ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการได้รับบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ค่าบริการล้าง อัดฟิล์มถ่ายรูป          
ค่าเย็บเล่ม ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าส าเนาเอกสารราชการต่าง ๆ    
ค่าระวางรถบรรทุก ค่าขนส่ง ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าซักฟอก 
ค่าจ้างเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ หรือค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ด าเนินการแทนและค่าจ้างเหมา
บริการอ่ืนๆที่เหมาะสมและจ าเป็น 

   

        ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน 

รวม 50,000 บาท 

               -โครงการ วัน  อปพร. (วันที่ 22 มีนาคม 2558) 
                เ พ่ือเป็นค่าใช้จ่ ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องแต่งกาย 
ค่ าอาหาร เครื่ อ งดื่ ม  ค่ าสถานที่  ค่ า พิ ธี เปิ ด  ค่ าพาหนะ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าสถานที่ ค่าจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกด าเนินการแทน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตาม
ความเหมาะสมและจ าเป็น 

จ านวน 10,000 บาท 

               -โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม ่
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ในการปฏิบัติหน้าที่ เวรยาม ค่าวัสดุส านักงาน 
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุดับเพลิง ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
จ าเป็นและเหมาะสมเกี่ยวกับโครงการ 

จ านวน 20,000 บาท 

               -โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ในการปฏิบัติหน้าที่ เวรยาม ค่าวัสดุส านักงาน 
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุดับเพลิง ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
จ าเป็นและเหมาะสมเกี่ยวกับโครงการ 

จ านวน 20,000 บาท 

    
    
    



 
 

 

  หมวดวัสดุ รวม 95,000 บาท 
        ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 
                เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดฯ ตามบัญชี
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

               ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เช่น น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง ฯลฯตามบัญชีจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

                ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน  5,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่นเสื้อ 
กางเกง ผ้าปิดจมูก ถุงเท้า รองเท้า ถุงมือ หมวก เครื่องแบบ 
เครื่องหมายยศและสังกัด และอ่ืนๆตามบัญชีประเภทรายรับ-
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

                ประเภทวัสดุอ่ืน จ านวน 30,000 บาท 
                เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอ่ืนๆ เช่น สายส่งน้ า
ดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง หัวข้อต่อสายส่งน้ า ท่อดูด ปะเก็น     
ไฟกระพริบ แผงกั้นจราจร กรวยสะท้อนแสง สี ป้ายจราจร และ
อ่ืนๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของส านักปลัดฯและงานป้องกันฯ ตาม
บัญชีจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
  งานบริหารงานทั่วไป รวม 953,930 บาท 
  งบบุคลากร รวม 536,730 บาท 
        หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) รวม 244,320 บาท 
        ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 244,320 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลและ
จ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

   

         ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วยต าบล จ านวน - บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเงินเพ่ิม
ตามคุณวุฒิและเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานส่วนต าบล ตามที่
ระเบียบ กฎหมาย และก.อบต. ก าหนด       

   

        หมวดค่าจ้างชั่วคราว รวม 292,410 บาท 
        ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง รวม 256,410 บาท 

     เ พ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินค่าปรับปรุง
ค่ าตอบแทนประจ าปี ของพนักงานจ้ างตามภารกิจ และ     
พนักงานจ้างทั่วไป 

   

        ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้าง ตามท่ีระเบียบ กฎหมายและ ก.อบต. ก าหนด   

   

  งบด าเนินงาน รวม 417,200 บาท 
  หมวดค่าตอบแทน รวม 161,200 บาท 
      ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 125,200 บาท 

               เ พ่ือจ่ ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้งนายทะเบียนอ าเภอในกรณีมีการ
ด าเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการด าเนินการทางวินัย เงินรางวัล
ให้ แก่ ข้ า ร าชการ  ตามที่ ร ะ เบี ยบกฎหมายและหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย รวมถึงเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 

   

        ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านหรือ
ค่าผ่อนช าระค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนต าบล ตามสิทธิที่
กฎหมายและระเบียบทางราชการก าหนด   

   

 
 

   



 
 

 

  หมวดค่าใช้สอย รวม 256,000 บาท 
        ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 236,000 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการได้รับบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ค่าบริการล้าง อัดฟิล์มถ่ายรูป          
ค่าเย็บเล่ม ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าส าเนาเอกสารราชการต่าง ๆ    
ค่าระวางรถบรรทุก ค่าขนส่ง ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าซักฟอก 
ค่าจ้างเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ หรือค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ด าเนินการแทนและค่าจ้างเหมา
บริการอ่ืนๆที่เหมาะสมและจ าเป็น 

   

         ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน 

จ านวน 20,000 บาท 

                ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร เ พ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ย เลี้ ยง ค่าที่ พักและค่า
ยานพาหนะในการเดินทางไปราชการของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งและลูกจ้างของหน่วยงานในสังกัด
ส่วนการคลัง ซึ่งเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548) 

   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    



 
 

 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน รวม 245,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 110,000 บาท 
  หมวดค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 
         ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน 

จ านวน 110,000 บาท 

                (1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาและแผนชุมชน 

จ านวน 10,000 บาท 

       เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการออกประชาคมเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาและแผนชุมชนทั้ง 9  หมู่บ้าน  ค่าวัสดุส านักงาน   
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นและ
เหมาะสมเกี่ยวกับโครงการ 

   

   (2) โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว จ านวน 20,000 บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าตอบแทน

วิทยากร ค่าที่พักและสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารางวัล  ค่าวัสดุ
ส านักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นและเหมาะสมเกี่ยวกับ
โครงการ 

   

   (3) โครงการวันผู้สูงอายุ จ านวน 60,000 บาท 
        เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าวัสดุส านักงาน 

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารางวัล ค่าของที่ระลึก การตกแต่ง
สถานที่  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นและเหมาะสมเกี่ยวกับ
โครงการ 

   

   (4) โครงการอบรมประชาธิปไตยเพื่อความ
ปรองดองสมานฉันท์ 

จ านวน 20,000 บาท 

                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส าหรับเป็น
ค่าฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม  
ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าสถานที่   ค่าดอกไม้ตกแต่ง  
ค่าใช้จ่ายส าหรับพิธีเปิด – ปิดงาน  ค่าวัสดุส านักงาน  ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกด าเนินการแทนองค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมห้วยผึ้ง  รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตามความเหมาะสมและ
จ าเป็น   
 

   



 
 

 

  งบเงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท 
       ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนใน
กิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ 

รวม 135,000 บาท 

            (1 ) อุดหนุ น เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.นิคมห้วยผ้ึง 

จ านวน 135,000 บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานของ อสม.หมู่บ้านละ  
15,000 บาท โดยให้ด าเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่การ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขใน
เรื่องต่างๆ และการจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน (ศสมช.)  

   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

   

 
 

   



 
 

 

แผนงานการศึกษา    
  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 681,250 บาท 
  งบบุคลากร รวม 372,600 บาท 
        หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 227,400 บาท 
        ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 227,400 บาท 
             เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลและจ่าย
เป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

   

        หมวดค่าจ้างชั่วคราว รวม 145,200 บาท 
        ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน 127,200 บาท 
                เ พ่ื อ จ่ า ย เป็ น ค่ า ตอบแทนและค่ า ปรั บปรุ ง
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 

   

        ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 18,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้าง ตามท่ีระเบียบ กฎหมายและ ก.อบต. ก าหนด   

   

  งบด าเนินงาน รวม 308,650 บาท 
     หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 308,650 บาท 
        ค่าตอบแทน รวม 88,650 บาท 
            ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 88,650 บาท 

              เ พ่ือจ่ ายเป็นค่ าตอบแทนคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้งนายทะเบียนอ าเภอในกรณีมีการ
ด าเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการด าเนินการทางวินัย เงินรางวัล
ให้ แก่ ข้ า ร าชการ  ตามที่ ร ะ เบี ยบกฎหมายและหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย รวมถึงเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 

   

    หมวดค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท 
        ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 150,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการได้รับบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ค่าบริการล้าง อัดฟิล์มถ่ายรูป          
ค่าเย็บเล่ม ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าส าเนาเอกสารราชการต่าง ๆ    
ค่าระวางรถบรรทุก ค่าขนส่ง ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าซักฟอก 
ค่าจ้างเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ หรือค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ด าเนินการแทนและค่าจ้างเหมา
บริการอ่ืนๆที่เหมาะสมและจ าเป็น 

   



 
 

 

        ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ 

จ านวน 70,000 บาท 

                -โครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 50,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวัน
เสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าพิธีปิดเปิด ค่าเช่าเครื่องเสียง         
ค่าน้ าแข็งและน้ าดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าบ ารุงสถานที่      
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นและ
เหมาะสมเกี่ยวกับโครงการ 

   

                 -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร  
                เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า เ บี้ ย เ ลี้ ย ง  ค่ า ที่ พั ก แล ะค่ า
ยานพาหนะในการเดินทางไปราชการของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งและลูกจ้างของหน่วยงานในสังกัด
ส่วนการคลัง ซึ่งเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548) 

จ านวน 20,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
 

   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 
 

 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    
  งบด าเนินงาน รวม 1,887,410 บาท 
    หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 1,087,410 บาท 
        ค่าตอบแทน รวม 133,770 บาท 
        ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 133,770 บาท 

           เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่  
ที่ด า เนินการเลือกตั้ ง  นายทะเบียนอ า เภอในกรณีมีการ
ด าเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการด าเนินการทางวินัย เงินรางวัล
ให้ แก่ ข้ า ร าชการ  ตามที่ ร ะ เบี ยบกฎหมายและหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย รวมถึงเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 

   

      ค่าใช้สอย รวม 394,400 บาท 
        ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน 

รวม 394,400 บาท 

               -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รวม 394,400 บาท 
                1.ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก   
                2.ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน 
จ านวน 

386,400 
8,000 

บาท 
บาท 

      ค่าวัสดุ รวม 559,240 บาท 
        ประเภทค่าอาหารเสริม(นม) จ านวน 499,240 บาท 
                ก) ค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับโรงเรียน  ตั้งไว้  
364,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง จ านวน 
260 วัน ส าหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล ป.1 – ป.6 รวมจ านวน 200  
คน (จ านวนนักเรียน  ณ  วันที่   10  มิถุนายน 255 7)            
ตามรายละเอียดดังนี้   
- โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ จ านวน129 คน ตั้งไว้ 234,780 บาท 
-  โรงเรียนบ้านห้วยฝา จ านวน  71 คน ตั้งไว้   129,220   บาท 
             ข) ค่าอาหารเสริม(นม)  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ตั้งไว้ 135,240 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนิคม
ห้วยผึ้ง จ านวน  280  วัน  นักเรียนจ านวน 69 คน 
 (จ านวนนักเรียน ณ วันที่  10  มิถุนายน 2557) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    



 
 

 

        ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 
                เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด ตามบัญชี
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

                 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เช่น น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง ฯลฯตามบัญชีจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  งบอุดหนุน รวม 800,000 บาท 
        หมวดเงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท 
        ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 800,000 บาท 
                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้    

(1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยฝา ตั้งไว้  284,000 บาท 
แยกเป็น 

          1.ค่าอาหารกลางวัน  เป็นเงิน  284,000   บาท 
       โดยตั้งจ่ายตามรายละเอียดแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2558  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้าน
การศึกษา)  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุดที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่  9  กรกฎาคม 2557 
ให้ตั้งในอัตราคนละ 20 บาทต่อคนต่อ 200 วัน ของจ านวน
นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 มีทั้งสิ้น 71 คน ได้รับการ
จัดสรร 100% 

   

         (2)  อุดหนุนโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ตั้งไว้  
516,000 บาท แยกเป็น 
          1.ค่าอาหารกลางวัน   เป็นเงิน 516,000 บาท 
 โดยตั้งจ่ายตามรายละเอียดแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2558  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้าน
การศึกษา)  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุดที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่  9  กรกฎาคม 2557 
ให้ตั้งในอัตราคนละ 20 บาทต่อคนต่อ 200 วัน ของจ านวน
นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558    มีทั้งสิ้น 129 คน ได้รับ
การจัดสรร 100% 

   

    
    
    



 
 

 

แผนงานสาธารณสุข    
  งานบริการสาธารสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 80,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 80,000 บาท 
        (1)โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 40,000 บาท 
                เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ า พิธี เปิด -ปิด ค่ าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่   ค่ าพาหนะ  
ค่ าตอบแทนวิทยากร  ค่ าอาหารและเครื่ องดื่ ม  ค่ าวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นและ
เหมาะสมเกี่ยวกับโครงการ 

   

         (2) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปศุสัตว์ จ านวน 40,000 บาท 
                เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ า พิธี เปิด -ปิด ค่ าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่   ค่ าพาหนะ  
ค่ าตอบแทนวิทยากร  ค่ าอาหารและเครื่ องดื่ ม  ค่ าวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นและ
เหมาะสมเกี่ยวกับโครงการ 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 
    งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับงานเคหะและชุมชน รวม 1,391,290 บาท 
    งบบุคลากร รวม 936,230 บาท 
    หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) รวม 507,240 บาท 
        ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 465,240 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลและ
จ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

   

        ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง รวม 42,000 บาท 
      เพ่ือเพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงาน

ส่วนต าบล ตามที่ระเบียบ กฎหมายและ ก.อบต. ก าหนด   
   

        หมวดค่าจ้างชั่วคราว รวม 428,990 บาท 
        ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน 374,990 บาท 
                เ พ่ื อ จ่ า ย เป็ น ค่ า ตอบแทนและค่ า ปรั บปรุ ง
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  

   

        ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 54,000 บาท 
                 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้าง ตามท่ีระเบียบ กฎหมายและ ก.อบต. ก าหนด   

   

  งบด าเนินงาน รวม 455,060 บาท 
    หมวดค่าตอบแทน รวม 210,060 บาท 
        ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 210,060 บาท 

               เ พ่ือจ่ ายเป็นค่ าตอบแทนคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่  ที่ด าเนินการเลือกตั้ง นายทะเบียนอ าเภอในกรณีมี
การด าเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการด าเนินการทางวินัย เงิน
รางวัลให้แก่ข้าราชการ ตามที่ระเบียบกฎหมายและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย รวมถึงเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 

   

    
    
    
    
    
    
    
    



 
 

 

    หมวดค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท 
        ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 80,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการได้รับบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ค่าบริการล้าง อัดฟิล์มถ่ายรูป          
ค่าเย็บเล่ม ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าส าเนาเอกสารราชการต่าง ๆ    
ค่าระวางรถบรรทุก ค่าขนส่ง ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าซักฟอก 
ค่าจ้างเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ หรือค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ด าเนินการแทนและค่าจ้างเหมา
บริการอ่ืนๆที่เหมาะสมและจ าเป็น 

   

        ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 15,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
และทรัพย์สินอื่นๆเช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ปริ้นเตอร์ ตู้ โต๊ะ เครื่องถ่ายเอกสาร กล้องดิจิตอล วัสดุต่างๆ  
ฯลฯ (ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท) 

   

        ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน 

รวม 20,000 บาท 

                เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า เ บี้ ย เ ลี้ ย ง  ค่ า ที่ พั ก แ ล ะ               
ค่ายานพาหนะในการเดินทางไปราชการของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งและพนักงานจ้างของหน่วยงานใน
สั ง กั ด ส่ ว น โ ย ธ า  ซึ่ ง เ บิ ก จ่ า ย เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  6) 
พ.ศ. 2548) 

   

  หมวดค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท 
        ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  ใน
ส านักงาน   เช่น  กระดาษโรเนียว    กระดาษถ่ายเอกสาร   
กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง   กระดาษไข   แฟ้ม   ตรายาง ปากกา   
สมุด  ดินสอ  หมึกพิมพ์  ธงชาติ  ธงเฉลิมพระเกียรติ  พระบรม
ฉายาลักษณ์  กระดานด า หรือไวท์บอร์ด มู่ลี่   ผ้าม่าน  
พระพุทธรูป แผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯตามบัญชีจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

 

  

    



 
 

 

       ประเภทวัสดุก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท 
                เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดส่วนโยธา ตามบัญชีจ าแนก 
ประเภทรายรับ-รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

        ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 
                เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดส่วนโยธา   ตามบัญชี
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 

งานไฟฟ้าและถนน รวม 380,910 บาท 
   งบบุคลากร รวม 144,310 บาท 
        ประเภทค่าจ้างช่ัวคราว จ านวน 126,310 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าปรับปรุงค่าตอบประจ าปี
ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 

   

         ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 18,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง ตามที่ระเบียบ กฎหมายและ ก.อบต. ก าหนด   

   

งบด าเนินงาน รวม 236,600 บาท 
   หมวดค่าตอบแทน รวม 31,600 บาท 
        ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 31,600 บาท 

               เ พ่ือจ่ ายเป็นค่ าตอบแทนคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้งนายทะเบียนอ าเภอในกรณีมีการ
ด าเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการด าเนินการทางวินัย เงินรางวัล
ให้ แก่ ข้ า ร าชการ  ตามที่ ร ะ เบี ยบกฎหมายและหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย รวมถึงเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 

   

  หมวดค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท 
        ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน 

รวม 5,000 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่ายานพาหนะ
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมห้วยผึ้งและลูกจ้างของหน่วยงานในสังกัดส่วนโยธา ซึ่ง
เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548) 

   

  หมวดค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท 
        ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 150,000 บาท 
                เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดส่วนโยธา ตามบัญชีจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

    
    
    



 
 

 

        ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 
                เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด ตามบัญชี 
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

        ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 30,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เช่น น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง ฯลฯตามบัญชีจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

 
งานก าจัดขยะมูลฝอย 

   

  งบด าเนินงาน รวม 85,000 บาท 
    หมวดค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท 
        ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในสังกัด เช่น 
แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน น้ ายาล้างห้องน้ า ผงซักฟอก แก้วน้ า ถาด 
ถ้วยกาแฟ ผ้าปูโต๊ะ ถังน้ าดื่ม สบู่ ช้อน ส้อม หม้อ ถังขยะฯลฯ
ตามบัญชีจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

        ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 
                เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด ตามบัญชี
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

       ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 40,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เช่น น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง ฯลฯตามบัญชีจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

        ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน  5,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่นเสื้อ 
กางเกง ผ้าปิดจมูก ถุงเท้า รองเท้า ถุงมือ หมวก เครื่องแบบ 
เครื่องหมายยศและสังกัด และอ่ืนๆตามบัญชีประเภทรายรับ-
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 
        ประเภทประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 
                เพ่ืออุดหนุนเทศบาลต าบลห้วยผึ้งในการก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

   



 
 

 

แผนงานการพาณิชย์    
  งานกิจการประปา รวม 234,450 บาท 
  งบบุคลากร รวม 143,950 บาท 
  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว รวม 125,950 บาท 
        ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 125,950 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจ าปขีองพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 

   

        ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 18,000 บาท 
                 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้าง ตามท่ีระเบียบ กฎหมายและ ก.อบต. ก าหนด   

   

  งบด าเนินงาน รวม 36,500 บาท 
     หมวดค่าตอบแทน รวม 31,500 บาท 
        ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 31,500 บาท 

               เ พ่ือจ่ ายเป็นค่ าตอบแทนคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้งนายทะเบียนอ าเภอในกรณีมีการ
ด าเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการด าเนินการทางวินัย เงินรางวัล
ให้ แก่ ข้ า ร าชการ  ตามที่ ร ะ เบี ยบกฎหมายและหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย รวมถึงเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 

   

    หมวดค่าใช้สอย 
        ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน 

รวม 
รวม 

5,000 
5,000 

บาท 
บาท 

                เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า เ บี้ ย เ ลี้ ย ง  ค่ า ที่ พั ก แล ะค่ า
ยานพาหนะในการเดินทางไปราชการของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งและลูกจ้างของหน่วยงานในสังกัด
ส่วนโยธา ซึ่งเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548) 

   

    หมวดสาธารณูปโภค รวม 54,000 บาท 
        ประเภทค่าน้ าประปา จ านวน 54,000 บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาบ้านโนนส าราญ หมู่ที่ ๙และ
บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๑ ให้แก่การประปาเทศบาลต าบลห้วยผึ้ง  
 
 

   



 
 

 

งานส่งเสริมการเกษตร    
  งบด าเนินงาน รวม 57,920 บาท 
    หมวดค่าวัสดุ รวม 57,920 บาท 
        ประเภทวัสดุการเกษตร จ านวน 57,920 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ปีกและ  
สัตว์น้ า วัสดุเพาะช า  ผ้าใบผ้าพลาสติก อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช  สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรู พืชและสัตว์  ปุ๋ย ฯลฯ        
ตามบัญชีจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 

   

    



 
 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    
                       งานกีฬาและนันทนาการ รวม 160,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 160,000 บาท 
    หมวดค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท 
        ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน 

รวม 130,000 บาท 

        -โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลนิคมห้วยผึ้ง  
ประจ าปี  2558   

จ านวน 80,000 บาท 

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการส าหรับการแข่งขันกีฬา
เพ่ือต่อต้านยาเสพติดของประชาชนทุกหมู่บ้าน  ค่าบ ารุงทีม         
ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาในการแข่งขัน ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าตอบแทน
กรรมการ  เงินรางวัล  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเหมาะสมและจ า 

   

            -โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลห้วยผึ้งคัพ ครั้งที่ 2  
ประจ าปี  2558 

จ านวน 50,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าพิธีกร ค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา    
ในการแข่งขัน ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ า
สนามแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าเงินรางวัล  ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง  ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าของที่ระลึก
และถ้วยรางวัล ค่าสถานที่ ค่าน้ าดื่ม น้ าแข็ง ป้ายผ้าแพรและวัสดุ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เหมาะสมและจ าเป็น 

   

    หมวดค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 
        ประเภทกีฬา จ านวน 30,000 บาท 
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุกีฬาให้แก่ศูนย์กีฬา
ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 9 หมู่บ้าน เช่น ฟุตบอล ตระกร้อ ตาข่าย
วอลเลย์บอล อุปกรณ์การออกก าลังกาย และอ่ืนๆตามบัญชี
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

    
    
    
    
    
    
    
    



 
 

 

                     งานศาสนาวัฒนธรรม รวม 80,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 80,000 บาท 
    หมวดใช้สอย รวม 80,000 บาท 
        ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน 

รวม 80,000 บาท 

        -โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงต าบลนิคมห้วยผ้ึง จ านวน 50,000 บาท 
                เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าพิธีเปิด- ปิด ค่าเช่า
เครื่องเสียงและเวที ค่าน้ าแข็งและน้ าดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ        
ค่าบ ารุงสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าสนับสนุนขบวนแห่
กระทง ค่าวัสดุไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นและเหมาะสม
เกี่ยวกับโครงการ 

   

        -โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา จ านวน 30,000 บาท 
                เ พ่ือ เป็นค่ า พิธี เปิ ด - ปิ ด  ค่ า เช่ า เครื่ อง เสี ย ง         
ค่าน้ าแข็งและน้ าดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าปัจจัย
ไทยทาน  ค่าชุดสังฆทาน ค่าเทียนพรรษาขนาดต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นและเหมาะสมเกี่ยวกับโครงการ 

   

 
งานวิชาการและวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 

   

    งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 
       ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนใน
กิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ 

รวม 10,000 บาท 

                (1) อุดหนุนให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 10,000 บาท 
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 

   



 
 

 

แผนงานงบกลาง 
  รายจ่ายงบกลาง รวม 648,000 บาท 

(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 100,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนประกันสังคม
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของเงิน
ค่าจ้าง 

   

(2) ประเภทค่าสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 54,000 บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน  9 

คน ๆ ละ   6,000  บาทต่อปี 
   

(3) เงินส ารองจ่าย จ านวน 100,000 บาท 
                  เพ่ือจ่ายในกรณีฉุกเฉินจ าเป็นหรือเร่งด่วนในกรณี
ที่ไม่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้หรือมีความจ าเป็นต้องจ่ายตาม
ความเหมาะสมให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2541 ข้อ 19 

   

(4) ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 44,000 บาท 
4.1 เงินสมทบประกันสุขภาพ จ านวน 44,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบการด าเนินงานระบบประกัน

สุขภาพจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดย
การสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้า
ร่วมด าเนินการ ซึ่งจะต้องสมทบงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของค่าบริการที่ได้รับจากกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง 
การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารการจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2557 

   

(5) ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

จ านวน 150,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น   โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1  ของ
รายได้ประจ าปีงบประมาณทั่วไป (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร 
เ งิ นกู้  เ งิ นผู้ มี อุทิศ ให้ และ เงิ น อุดหนุน )  ตามนั ยหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท 0313/ ว1710  ลงวันที่  
23  กรกฎาคม  2544 

   

    



 
 

 

(6) ประเภทเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 200,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดย

ยึดหลักหุ้นส่วนการพัฒนาโดยประชาชน 1 ส่วน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1 ส่วนและรัฐบาล 1 ส่วน ทั้งนี้ในส่วนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีจ านวนเท่าที่ประชาชนจ่ายเข้ากองทุน
และไม่ควรเกิน 365 บาทต่อคนต่อปี และเป็นไปด้วยความอิสระ
ตามศักยภาพทางการคลังตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    
    
    
    



 
 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
  งบลงทุน รวม 4,091,600 บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รวม 4,091,600 บาท 
        ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,091,600 บาท 
               (1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 จากบริเวรสามแยกคลองส่ง
น้ าขึ้นไปทางทิศตะวันออก 

จ านวน 217,000 บาท 

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 84.00 เมตร หนาเฉลี่ย
ประมาณ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร 
ไหล่ทาง ข้างละ  0.50  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

   

                (2)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ 5 

จ านวน 1,485,300 บาท 

               เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 564.00 เมตร หนาเฉลี่ย
ประมาณ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร 
ไหล่ทาง  ข้างละ  0.50  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง    

   

                (3)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านภูเงิน หมู่ที่ 11 

จ านวน 99,800 บาท 

                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย
ประมาณ 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

   

                (4)โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายบ้านนาอุดม 
หมู่ที่ 2 ถึงถนนลาดยาง 

จ านวน 11,400 บาท 

                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับเกรดถนนลูกรังขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 950.00 เมตรหรือมีพ้ืนที่    
ไม่น้อยกว่า 5,700 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง    

   

    
    
    



 
 

 

                (5)โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายบ้านนาอุดม 
หมู่ที่ 2  ถึง บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ 5 

จ านวน 18,600 บาท 

                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับเกรดถนนลูกรังขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,550.00 เมตรหรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 9,300 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

   

                (6)โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายบ้านร่อง
แก่นคูณ หมู่ที่ 15 ตลอดสาย ถึง บริเวณถนนช ารุดต้นน้ าล า
ห้วยฝา  

 
จ านวน 

 
54,000 

 
บาท 

                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับเกรดถนนลูกรังขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 4,500.00 เมตรหรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 27,000 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง    

   

                  (7)โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายปากทาง
สันอ่างห้วยผ้ึง ถึง บริเวณถนนช ารุด ต้นน้ าล าห้วยฝา 

จ านวน 92,400 บาท 

                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 7,700.00 เมตรหรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 46,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง    

   

                  (8)โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสาย บ้าน
หนองแสง หมู่ที่ 14  ถึง ศาลาแปดเหลี่ยม 

จ านวน 45,600 บาท 

                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับเกรดถนนลูกรังขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3,800 เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 22,800 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

   

                   (9)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า            
บ้านโนนสมควร หมู่ที่  12    

จ านวน 514,400 บาท 

  เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 350.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมห้วยผึ้ง 

   

    
    
    
    



 
 

 

    
       (10)โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านร่องแก่นคูณ 
หมู่ที่ 15   

จ านวน 229,000 บาท 

                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินโดยท าการยกร่อง
พูนดิน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
672.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมปีริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 2,016 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

   

       (11)โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายบ้าน     
ไทรงาม หมู่ที่ 10 

จ านวน 17,100 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับเกรดถนนลูกรังขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,425.00 เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 8,550 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

   

 
      (12)โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายบ้านภูเงิน 
หมู่ที่ 11 

 จ านวน 24,000 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับเกรดถนนลูกรังขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2,000.00 เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 12,000  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

   

               (13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2 ต่อจากถนน คสล.เดิม 
บริเวณข้างวัดไปทางทิศตะวันออกประมาณ  15  เมตร เลี้ยว
ขวาลงไปทางทิศใต้ถึงบริเวณสามแยกร้านค้ากลางหมู่บ้าน 

 จ านวน 1,283,000 บาท 

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 496.00 เมตร หนาเฉลี่ย
ประมาณ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,480 ตารางเมตร 
ไหล่ทาง ข้างละ  0.50  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

   

 
 
                                                                              

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


