




















รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง

อําเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 20,441,188 บาท
งบกลาง รวม 20,441,188 บาท

งบกลาง รวม 20,441,188 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงานจาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533และที่แกไข
เพิ่มเติม
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561และที่แกไข
เพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2564  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,300 บาท

-เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนใหแกพนักงานจาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533และที่แกไข
เพิ่มเติม
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561และที่แกไข
เพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2564  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 15,200,000 บาท

-เพื่อเป็นเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430  ลงวันที่  6  กรกฎาคม 2564
  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565  เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนันสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู
ดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสนันสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแกผูสูงอายุ

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,000,000 บาท

-เพื่อเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430  ลงวันที่  6  กรกฎาคม 2564
  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565  เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนันสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู
ดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสนันสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแกผูสูงอายุ

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อเป็นเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430  ลงวันที่  6  กรกฎาคม 2564
  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565  เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนันสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู
ดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสนันสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแกผูสูงอายุ
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เงินสํารองจาย จํานวน 1,230,678 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือการ
ป้องกันและยับกยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2564  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟ
จราจร กรวยจราจร ยางชะลอความเร็วเป็นตน
--เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2564  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 495,210 บาท

-เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ก.บ.ท.)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2564  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 240,000 บาท

-เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2564  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,144,070 บาท

งบบุคลากร รวม 8,534,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,870,360 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 532,080 บาท

-เพื่อเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล/ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล /รองนายกองคการบริหารสวนตําบล/ประธาน
สภาฯ/รองประธานสภาฯ/สมาชิกสภาฯ/เลขานุการสภาฯและ
เลขานุการนายกฯพ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557 รายละเอียดดังนี้(1) เงินเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 21,120.-บาท จํานวน 12 เดือน
รวม 253,440.-บาท
 (2) เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือน
ละ 11,610.-บาท/คน จํานวน 2 คน  จํานวน 12 เดือน
รวม 278,640.-บาท

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

-เพื่อเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการบริหารสวน
ตําบล/ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล /รองนายกองคการบริหารสวนตําบล/ประธาน
สภาฯ/รองประธานสภาฯ/สมาชิกสภาฯ/เลขานุการสภาฯและ
เลขานุการนายกฯพ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557 รายละเอียดดังนี้(1) คาตอบแทนประจําตําแหนง นายก
องคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 1,900
.-บาท จํานวน 12 เดือนรวม 22,800.-บาท
 (2)คาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 950.-บาท/คน จํานวน 2 คน  จํานวน 12
 เดือนรวม 22,800.-บาท
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

-เพื่อเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล/ รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล /รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล/ประธานสภาฯ/รองประธาน
สภาฯ/สมาชิกสภาฯ/เลขานุการสภาฯและเลขานุการนายกฯพ.ศ
.2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 รายละเอียดดัง
นี้(1) คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 1,900.-บาท จํานวน 12 เดือนรวม 22,800.-บาท
 (2)คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 950.-บาท/คน จํานวน 2 คน  จํานวน 12 เดือน
รวม 22,800.-บาท

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

-เพื่อเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล /รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล/ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ/สมาชิก
สภาฯ/เลขานุการสภาฯและเลขานุการนายกฯพ.ศ.2554และแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2557 รายละเอียดดังนี้ คาตอบแทนเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือน
ละ 7,560.-บาท จํานวน 12 เดือนรวม 90,720.-บาท
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 3,156,360 บาท

-เพื่อเป็นคาตอบแทนประธานสภาฯ/ รองประธานสภาฯ/สมาชิก
สภาฯ/เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล /รองนายกองคการบริหารสวนตําบล/ประธาน
สภาฯ/รองประธานสภาฯ/สมาชิกสภาฯ/เลขานุการสภาฯและ
เลขานุการนายกฯพ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557 แยกรายละเอียดดังนี้(1) คาตอบแทนประธาน
สภาฯ จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 11,610.-บาท จํานวน 12
 เดือนรวม 139,320.-บาท
(2) คาตอบแทนรองประธานสภาฯ จํานวน 1 คน ในอัตราเดือน
ละ 9,500.-บาท จํานวน 12 เดือนรวม 114,000.-บาท
(3)คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 7,560.-บาท/คน  รวม 31 คน จํานวน 12
 เดือน รวม 2,812,320.- บาท
(4) คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 7,560.-บาท จํานวน 12
 เดือน รวม 90,720.- บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,663,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,375,440 บาท

  -เพื่อเป็นเงินเดือนพรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปีขาราชการ
สวนทองถิ่น ตําแหนง ปลัดอบต.,รองปลัดอบต.,หัวหนาสํานักปลัด
อบต.,นักวิเคราะหฯ,นิติกร,นักจัดการงานทั่วไป,นักพัฒนา
ชุมชน,นักทรัพยากรบุคคล,จพง.ธุรการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) โดยคํานวนตั้งจายไวจํานวน 12
 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อเป็นเงินเพิ่มพิเศษตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 7,000.-บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
 -แผนอัตรากําลัง 3ปี (ปีงบประมาณ 2564 -2566) โดยคํานวนตั้ง
จายไว จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

-เพื่อเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลงวันที่  27
 เมษายน   พ.ศ.2559 แยกรายละเอียดดังนี้ (1) ตําแหนงปลัด
องคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 7,000.-บาท
(2)ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือน
ละ 3,500.-บาท
(3)ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 3,500.-บาท
 -แผนอัตรากําลัง 3 ปี(ปีงบประมาณ 2564 -2566) โดยคํานวนตั้ง
จายไว จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 976,200 บาท

-เพื่อเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหฯ, ผูชวยนักพัฒนา
ชุมชน ,พนักงานขับรถยนต ,คนงานทั่วไป 2 คน,ยาม
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  ฉบับที่ 3
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557
 -แผนอัตรากําลัง 3 ปี(ปีงบประมาณ 2564 -2566) โดยคํานวนตั้ง
จายไว จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงานลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม 2558 จํานวน 4 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,530,070 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 1,279,270 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 1,119,270 บาท

-เพื่อเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) ใหแกขาราชการสวนทองถิ่นและพนักงาน
จาง จํานวน 337,270.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-เพื่อเป็นเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจาง จํานวน 162,000.-บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว85 ลว. 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ประกอบกับประกาศองคการ
บริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง เรื่อง หลักเกณฑการ เบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.2562  ฉบับลงวันที่  2
 ธันวาคม  2562
-เพื่อเป็นเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฎิบัติงานเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น,ประธานกรรมการและกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้ง,อนุกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งให
ชวยเหลือในการปฎิบัติหนาที่ของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหลักเกณฑที่
กําหนด  จํานวน 500,000.-บาทเป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลว 26
 สิงหาคม 2563
-เพื่อเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น เพื่อดูแลผูสูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงจํานวน 120,000.- บาท เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว2318 ลว 21
 เมษายน 2564  เรื่องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นคาใชจายแกอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของขา
ราชการสวนทองถิ่นที่มาปฎิบัติงานนอกเวลาราชการตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว2409 ลว 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฎิบัต
 ิงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อเป็นคาเชาบานหรือเชาชื้อบานของขาราชการสวนทองถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่นพ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการสวนทองถิ่นที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560
และพ.ร.ฏ.สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 615,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 45,600 บาท

-เพื่อเป็นคาจางเหมาเชาเครื่องถายเอกสาร
จางเหมาดูแลเว็บไชต จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการจางเหมาดูแลเว็บไชต
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจางเหมาบริการถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล ฯลฯและอื่นๆที่เกี่ยวนื่อง
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเป็นคารับรอง(รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น) คาใชจายในการประชุมราชการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 130,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูบริหาร และขา
ราชการสวนทองถิ่น/พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม และอื่นที่
เกี่ยวเนื่อง

คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เชน คาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกัยการเลือกตั้ง และรายจาย
อื่นที่เกี่ยวเนื่อง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2564  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการจัดทํา  แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2566-2570) เชน คาป้ายโครงการ/ อาหาร/อาหารวาง/และราย
จายอื่นที่เกี่ยวเนื่องทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000
.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธและรณรงคตอตานการทุจริต จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดทําสื่อประชา
สัมพันธและรณรงคตอตานการทุจริต  จํานวน 5,000.- บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 3
 หนาที่ 118
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โครงการที่อานหนังสือทองถิ่น รักการอาน อบต.นิคมสรางตนเอง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการที่อานหนังสือทอง
ถิ่น รักการอาน อบต.นิคมสรางตนเอง  เชน คาจัดซื้อหนังสือ
พิมพ หนังสือวารสาร ฯลฯ จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 10
 หนาที่ 120

โครงการประชาสัมพันธ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการประชา
สัมพันธ เชน หนังสือพิมพ หนังสือ  วารสาร  การจัดทําป้าย  เพื่อ
ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆขององคการบริหารสวนตําบลนิคม
สรางตนเอง  จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 17
 หนาที่ 121

โครงการใหความรูกฎหมายเบื้องตนและสิทธิเสรีภาพใหกับ
ประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการใหความรูกฎหมาย
เบื้องตนและสิทธิเสรีภาพใหกับประชาชน)   เชน คาอาหาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ  คาตอบแทน
วิทยากร  และรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1
 หนาที่  117

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต)   เชน คาอาหาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ  คาตอบแทน
วิทยากร  และรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได จํานวน 20,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 6
 หนาที่  119
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โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับวินัย ความรับผิดทางละเมิดและ
การบริหารงานบุคคล

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมใหความรูเกี่ยว
กับวินัย ความรับผิดทางละเมิดและการบริหารงาน
บุคคล   เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ  คาตอบแทนวิทยากร  และรายจายอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 5,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 2
 หนาที่  117

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน ซอมคอมพิวเตอร  ซอมเครื่องพิมพ ซอมรถ
ยนต และครุภัณฑอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

ค่าวัสดุ รวม 314,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ลวดเย็บ
กระดาษ หมึก เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก น้ํายาลบคําผิด ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ และที่เกี่ยว
เนื่อง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟ  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน   โทรโขง ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  หมอกะทะ ตะหลิว น้ํายา
ดับกลิ่น ผงซักฟอก ไมกวาด ผาปูโตะ แปรงถูพื้น น้ํายาลาง
ตางๆ ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ คอน ชะแลง ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรรี่ น้ํามัน
เบรค ยางรถยนต หมอน้ํา ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเชล น้ํามันเบน
ชิน น้ํามันเครื่อง จารบี ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน  ขาตั้งกลอง ป้าย
ประชาสัมพันธ พูกัน สี เมมโมรีการด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล  ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเชอร กระดาษตอเนื่อง  ชีดีรอมไดร
ฟ และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 61,200 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อถังดับเพลิงผงเคมีแหงลักษณะเป็น
ผงบรรจุในถัง และสามารถเติมสารใหมไดเมื่อใช
หมด จํานวน 34 ถังๆละ 1,800.-บาท

วัสดุอื่น จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวัสดุอื่นๆ เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า หัวเชื่อแกส หัววาลว
เปิด-ปิดแกส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 321,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อเป็นคาไฟฟ้าสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนิคมสราง
ตนเอง

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเป็นคาบริการโทรศัพทใชติดตอราชการ
คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อเป็นคาบริการไปรษณีย/ดวงตราไปรษณีย คาอากร
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 53,000 บาท

-เพื่อเป็นคาบริการอินเตอรเน็ตและคาธรรมเนียมการใชบริการ

วันที่พิมพ : 4/4/2565  12:26:46 หนา : 14/60



งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 17,500 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อเกาอี้บุนวม มีทาวแขน พนักพิง
สูง ขา 5แฉก ปรับระดับได จํานวน 1 ตัวๆละ 7,000.-บาท และ
เกาอี้บุนวม มีทาวแขน พนักพิง  ขา 5แฉก ปรับระดับ
ได จํานวน 3 ตัวๆละ 3,500.-บาท รวม 10,500.-

จัดซื้อโชฟา จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อโชฟาบุนวม จํานวน 1 ชุดๆ
ละ 15,000.-บาท ราคาและคุณลักษณะตามทองตลาด

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 7,500 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ จํานวน 1 เครื่องๆละ 7,500.-บาท ราคาและคุณลักษณะ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
ขอ 50 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพิมาย

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นเงินอุดหนุนศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(สถานที่กลาง) อําเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา 
-เป็นไปตามหนังสืออบต.โบสถ ที่ นม 71601/ว362 ลว 30
 เมษายน 2564 เรื่องโครงการอุดหนุนศูนยปฎิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(สถานที่
กลาง) อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบ
ประมาณ 2565
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 16
 หนาที่ 121

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลนิคม
สรางตนเอง
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่ 15
 หนาที่ 121
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,446,560 บาท
งบบุคลากร รวม 2,654,050 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,654,050 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,354,050 บาท

  -เพื่อเป็นเงินเดือนพรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปีขาราชการ
สวนทองถิ่น ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง,นักวิชาการเงินและ
บัญชี,นักวิชาการคลัง,นักวิชาการจัดเก็บรายได,นักวิชาการพัสดุ,จ
พง.พัสดุ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) โดยคํานวนตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลงวันที่  27
 เมษายน   พ.ศ.2559  ตําแหนงผูอํานวยการกองคลังในอัตรา
เดือนละ 3,500.-บาท ตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 258,000 บาท

-เพื่อเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยนัก
วิชาการพัสดุ
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  ฉบับที่ 3
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557
 -แผนอัตรากําลัง 3 ปี(ปีงบประมาณ 2564 -2566) โดยคํานวนตั้ง
จายไว จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 714,810 บาท
ค่าตอบแทน รวม 332,810 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 247,810 บาท

-เพื่อเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)ใหแกขาราชการสวนทองถิ่นและพนักงาน
จาง จํานวน 187,810.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-เพื่อเป็นเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจาง จํานวน 60,000.-บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว85  ลว. 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของขา
ราชการสวนทองถิ่นและพนักงานจางที่มาปฎิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว2409 ลว 17 พฤศจิกายน 2559
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบ
แทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อเป็นคาเชาบานหรือเชาชื้อบานของขาราชการสวนทองถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่นพ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการสวนทองถิ่นที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560และพ.ร.ฏ
.สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจางเหมาบริการถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คาจางเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯและอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
ขาราชการสวนทองถิ่นและพนักงานจาง เชน คาพาหนะ คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน คาผานทางดวนพิเศษ
และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง

โครงการจางเหมาจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ระยะที่ 3 จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจางเหมาจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ระยะที่3 ขั้นตอนสํารวจ ขอมูลภาคสนามและลงเลข
ประจําแปลงที่ดินขององคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ  2561  เรื่อง การเตรียม
การรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 18
 หนาที่ 122
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โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการประชาสัมพันธการ
จัดเก็บภาษีและใหความรูเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง เชน  คาจางเหมารถประชาสัมพันธเคลื่อนที่  แผนพับ  ป้าย
ประชาสัมพันธ  ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 20,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 19
 หนาที่ 122

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน ซอมคอมพิวเตอร  ซอมเครื่องพิมพ ซอมรถ
ยนต และครุภัณฑอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ลวดเย็บ
กระดาษ หมึก เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก น้ํายาลบคําผิด ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ และที่เกี่ยว
เนื่อง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล  ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเชอร กระดาษตอเนื่อง  ชีดีรอมไดร
ฟ และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อเป็นคาไปรษณีย คาอากร คาดวงตราไปรษณีย และอื่นๆที่
เกี่ยวเนื่อง

งบลงทุน รวม 77,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 77,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้บุนวม จํานวน 3,500 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อเกาอี้บุนวม  มีทาวแขน พนัก
พิง  ขา 5แฉก ปรับระดับได จํานวน 1 ตัวๆละ 3,500.-บาท 
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จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด-ปิด มีมือจับ มี
แผนปรับระดับ
ได  ขนาด 80*40*150  เซนติเมตร  จํานวน 6 หลังๆ
ละ 5,000.-บาท ราคาและคุณลักษณะนอกบัญชีมาตรฐาน

จัดซื้อโตะตั้งคอมพิวเตอร จํานวน 4,400 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อโตะตั้งคอมพิวเตอร ขนาด 60*120  เชนติ
เมตร จํานวน 2 ตัวๆละ 2,200.-บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 22,000.-บาท ราคาและคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563 
ขอ 12 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบเลเชอร จํานวน 17,800 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบเลเชอร หรือLED ขาว
ดํา ชนิด Network จํานวน 2 เครื่องๆละ 8,900
.-บาท รวม 17,800.-บาท ราคาและคุณลักษณะตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563 
ขอ 45 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 445,720 บาท
งบบุคลากร รวม 402,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 402,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 402,720 บาท

-เพื่อเป็นเงินเดือนพรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปีขาราชการสวน
ทองถิ่น ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) โดยคํานวนตั้งจายไวจํานวน 12
 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 43,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 43,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 33,000 บาท

--เพื่อเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)ใหแกขาราชการสวนทองถิ่น จํานวน 33,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557และประกาศ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธี
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางและ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของขา
ราชการสวนทองถิ่นที่มาปฎิบัติงานนอกเวลาราชการตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว2409 ลว 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฎิบัต
 ิงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการสวนทองถิ่นที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560
และพ.ร.ฏ.สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 320,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาตอบแทนผูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคําสั่งใหปฎิ
บัติหนาที่ชวยเหลือประชาชนในกรณีเกิดสาธารณภัยหรืออาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฎิบัติหนาที่งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบรอยตาม
กฎหมาย ตามหลักเกณฑที่กําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7271 ลว
 26 ธันวาคม 2560 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 8080.2
 /ว2850 ลว 12 กันยายน 2561
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดปี จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนตลอดปี เชนคาป้ายรณรงคลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ป้ายเตือน ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่ 2
 หนาที่ 123

โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. เชน คาป้าย
โครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉี่ยกันได
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่ 3
 หนาที่ 123

โครงการอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหาร
สวนตําบลนิคมสรางตนเอง

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายโครงการอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง เชน คาป้าย
โครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉี่ยกันได
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,355,332 บาท

งบบุคลากร รวม 3,967,732 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,967,732 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,047,932 บาท

-เพื่อเป็นเงินเดือนพรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปีขาราชการสวน
ทองถิ่น ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา,นักวิชาการ
ศึกษา,พนักงานครู(7คน) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปราก
ฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) โดยคํา
นวนตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลงวันที่  27
 เมษายน   พ.ศ.2559
ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา ในอัตราเดือนละ 3,500
.-บาท ตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน

เงินวิทยฐานะ จํานวน 252,000 บาท

-เพื่อเป็นเงินวิทยฐานะ ตําแหนงพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท จํานวน 6 คน ตั้งจาย
ไว จํานวน 12 เดือน 
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)

วันที่พิมพ : 4/4/2565  12:26:46 หนา : 25/60



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 625,800 บาท

-เพื่อเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยครูผู
ดูแลเด็ก 3 อัตรา
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  ฉบับที่ 3
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557
 -แผนอัตรากําลัง 3 ปี(ปีงบประมาณ 2564 -2566) โดยคํานวนตั้ง
จายไว จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,393,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 413,100 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 303,100 บาท

-เพื่อเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) ใหแกขาราชการสวนทองถิ่น/ครูและพนักงาน
จาง จํานวน 273,100.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-เพื่อเป็นเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจาง จํานวน 30,000.-บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว85 ลว. 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ประกอบกับประกาศองคการ
บริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง เรื่อง หลักเกณฑการ เบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.2562  ฉบับลงวันที่  2
 ธันวาคม  2562
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของขา
ราชการสวนทองถิ่นและพนักงานจางที่มาปฎิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว2409 ลว 17 พฤศจิกายน 2559
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบ
แทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อเป็นคาเชาบานหรือเชาชื้อบานของขาราชการสวนทองถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่นพ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการสวนทองถิ่นที่
มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560และพ.ร.ฏ.สวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย รวม 765,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบริการบุคคล(ผูดูแลเด็ก)ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 540,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจางเหมาบริการบุคคล(ผูดูแลเด็ก) 4 คน และคาจาง
เหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการกองการศึกษา งานที่ไดรับ
มอบหมายฯลฯ จํานวน 1  อัตรา   
รวมจํานวน 540,000.-บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจางเหมาบริการถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คาจางเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯและอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคารับรอง(รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น) คาใชจายในการประชุมราชการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
ขาราชการสวนทองถิ่น/ครูและพนักงานจาง เชน คาพาหนะ คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน คาผานทางดวนพิเศษ
และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง
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โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
นิคมสรางตนเอง

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง  เชน คาป้าย
โครงการ   คาวัสดุและรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ย
กันได จํานวน 15,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลนิคมสรางตนเอง

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง เชน คา
อาหาร  คาอาหารวาง คาป้ายโครงการ   คาวัสดุและรายจายอื่นที่
เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

โครงการบัณฑิตนอย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการบัณฑิตนอย เชน คาป้าย
โครงการ  คาดอกไม และรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัว
เฉี่ยกันได จํานวน 5,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่ 8
 หนาที่ 41

โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอด
โรค เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาป้ายโครงการ  คาตอบแทน
วิทยากร  คาวัสดุและรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ย
กันได จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 28
  หนาที่ 48
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โครงการอบรมป้องกันภัยและการกูชีพใน ศพด. จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการอบรมป้องกันภัยและการกูชีพ
ใน ศพด. เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาป้ายโครงการ  คาตอบ
แทนวิทยากร  คาวัสดุและรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัว
เฉลี่ยกันได จํานวน 20,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 9
 หนาที่ 42

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน ซอมคอมพิวเตอร  ซอมเครื่องพิมพ ซอมรถ
ยนต และครุภัณฑอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ลวดเย็บ
กระดาษ หมึก เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก น้ํายาลบคําผิด ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ และที่เกี่ยว
เนื่อง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

--เพื่อเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟ  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน   โทรโขง ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน นํายาถูพื้น ผงซัก
ฟอก น้ํายาลางจาน ฯลฯ และอื่นๆที่

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรรี่ น้ํามัน
เบรค ยางรถยนต หมอน้ํา ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเชล น้ํามันเบน
ชิน น้ํามันเครื่อง จารบี ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน แอลกอฮอลฆา
เชื้อ เจลลางมือ ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล  ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเชอร กระดาษตอเนื่อง  ชีดีรอมไดร
ฟ และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
นิคมสรางตนเอง

งบลงทุน รวม 994,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้บุนวม จํานวน 24,500 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อเกาอี้บุนวม มีทาวแขน พนักพิง ขาหาแฉก ปรับ
ระดับได จํานวน 7 ตัวๆละ3,500.- บาท รวม 24,500.-บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก จํานวน 7,500 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ จํานวน 1 เครื่องละ 7,500.-บาท  ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563 
ขอ 50 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อเครื่องจายแอลกอฮอลอัตโนมัติ จํานวน 14,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องจายแอลกอฮอลอัตโนมัติ
จํานวน 7 เครื่อง ๆ ละ 2,000.- บาท  รวม 14,000.-บาท
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 948,500 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมฉมวก จํานวน 498,000 บาท

-เพื่อเป็นคากอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมฉมวก  ความ
ยาวรวม 97.50 เมตร ตามแบบแปลนอบต.นิคมสรางตนเอง
กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5

ปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กนิคมสรางตนเองพิมาย2 จํานวน 320,000 บาท

-เพื่อเป็นคาปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กนิคมสรางตนเอง
พิมาย 2 ตามแบบแปลน อบต.นิคมสรางตนเองกําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5

ปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนกระเบื้องหนองหัวชาง จํานวน 64,500 บาท

-เพื่อเป็นคาปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
โนนกระเบื้องหนองหัวชาง ตามแบบแปลนอบต.นิคมสรางตนเอง
กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5

ปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมฉมวก จํานวน 66,000 บาท

-เพื่อเป็นคาปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหม
ฉมวก ตามแบบแปลนอบต.นิคมสรางตนเองกําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,694,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,894,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,664,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,140,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเองนิคมสรางตน
เอง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาจัดการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 374,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
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ค่าวัสดุ รวม 2,230,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,180,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต
.นิคมสรางตนเองจํานวน  430,000.-  บาท และสําหรับโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
ในเขตตําบลนิคมสรางตนเอง 1,750,000.- บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนการ
สอน เชน ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด
สื่อการเรียนการสอนและอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)

งบเงินอุดหนุน รวม 3,800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,800,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 3,800,000 บาท

-เพื่อเป็นเงินอุดหนุนสําหรับอาหารวันโรงเรียนสังกัดงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตําบลนิคมสรางตน
เอง  จํานวน 7  โรงเรียน  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 4
 หนาที่ 41
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 838,800 บาท

งบดําเนินงาน รวม 398,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 298,800 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไขเลือดออก เชน จางเหมาฉีดพนควัน และรายจายอื่น
ที่เกี่ยวเนื่อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่ 16
 หนาที่ 63

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร  อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากร และรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกราย
การถัวเฉี่ยกันได
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่ 15
 หนาที่ 63

โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน การแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อ
ไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน การ
แพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 99,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา เชน จัดซื้อ/ฉีดวัคชี
นป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่ 13
 หนาที่ 62
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 19,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ในการสํารวจประชากรสุนัข
และแมวทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่ 14
 หนาที่ 63

โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก(อถล.) จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษ
โลก(อถล.)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน น้ํายา
เคมีป้องกันยุง เคมีภัณฑตางๆ ฯลฯ 

งบเงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการอุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน/คณกรรมการชุมชนตาม
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 440,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนใหคณะกรรมการหมู
บาน/คณกรรมการชุมชนตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข หมูบานละ 20,000.-บาท  จํานวน 22 หมูบาน รวมงบ
ประมาณ 440,000.- บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2564  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่ 17
 หนาที่ 63

วันที่พิมพ : 4/4/2565  12:26:46 หนา : 36/60



แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,544,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,634,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,634,040 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,438,680 บาท

  -เพื่อเป็นเงินเดือนพรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปีขาราชการ
สวนทองถิ่น ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง,นายชางโยธา
อาวุโส,นายชางโยธา,จพง.ธุรการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566) โดยคํานวนตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลงวันที่  27
 เมษายน   พ.ศ.2559
ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท ตั้ง
จายไว จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 129,360 บาท

-เพื่อเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงพนักงาน
ขับรถยนต 
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  ฉบับที่ 3
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557
 -แผนอัตรากําลัง 3 ปี(ปีงบประมาณ 2564 -2566) โดยคํานวนตั้ง
จายไว จํานวน 12 เดือน

วันที่พิมพ : 4/4/2565  12:26:46 หนา : 37/60



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงานลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558
 -แผนอัตรากําลัง 3 ปี(ปีงบประมาณ 2564 -2566) โดยคํานวนตั้ง
จายไว จํานวน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 868,560 บาท
ค่าตอบแทน รวม 188,560 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 178,560 บาท

-เพื่อเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)ใหแกขาราชการสวนทองถิ่นและพนักงาน
จาง จํานวน 128,560.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-เพื่อเป็นเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจาง จํานวน 50,000.-บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว85 ลว. 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ประกอบกับประกาศองคการ
บริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง เรื่อง หลักเกณฑการ เบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.2562 ฉบับลงวันที่ 2
 ธันวาคม  2562
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของขา
ราชการสวนทองถิ่นที่มาปฎิบัติงานนอกเวลาราชการตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว2409 ลว 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฎิบัต
 ิงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เขาปกหนังสือ คาจางเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ  คาจางออก
แบบฯลฯและอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของขาราชการสวนทองถิ่นและพนักงานจาง เชน คาพาหนะ คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน คาผานทางดวนพิเศษ
และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน ซอมคอมพิวเตอร  ซอมเครื่องพิมพ ซอม
รถยนต และครุภัณฑอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ลวดเย็บ
กระดาษ หมึก เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก น้ํายาลบคําผิด ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ และที่เกี่ยว
เนื่อง
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

--เพื่อเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟ  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน   โทรโขง ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ คอน ชะแลง ทอน้ําและ
อุปกรณประปา  ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรรี่ น้ํามัน
เบรค ยางรถยนต หมอน้ํา ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเชล น้ํามัน
เบนชิน น้ํามันเครื่อง จารบี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล  ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเชอร กระดาษตอเนื่อง  ชีดีรอมไดร
ฟ และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวัสดุสํารวจ เชน เทปวัดระยะ ตลับเมตร ฯลฯ
งบลงทุน รวม 42,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องพิมพดีดธรรมดา จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพดีดธรรมดา ขนาดไมนอย
กวา 18 นิ้ว  มีแป้นภาษาไทย แป้นภาษาอังกฤษ มีกลไกในการ
พิมพอักษรบนเป็นแบบยกหวี จํานวน 1 เครื่องๆละ 15,000.-บาท
ราคาและคุณลักษณะครุภัณฑนอกมาตรฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 27,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อครื่องพิมพสํานักงาน รองรับการพิมพ
กระดาษ A3 /พิมพสองหนาอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 27,000.-บาท ราคาและคุณลักษณะครุภัณฑนอกมาตรฐาน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 205,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลนิคมสรางตนเอง

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายโครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง  ปัจจัยการดํารง
ชีพพื้นฐาน  เชน ถุงยังชีพ แจกขาวสาร ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2564  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 4

โครงการปฎิบัติธรรมนําสุข สูสังคมที่เขมแข็ง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายโครงการปฎิบัติธรรมนําสุข สูสังคมที่เขม
แข็ง เชน คาป้ายโครงการ/ อาหาร/อาหารวาง/ คาตอบแทน
วิทยากร และรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได จํานวน 40,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่13
 หนา 57 (กองการศึกษา)

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพกลุมอาชีพ  เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาป้าย
โครงการ  คาตอบแทนวิทยากร  และรายจายอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 11
 หนาที่ 56
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โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผูสูง
อายุ   เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาป้ายโครงการ  คาตอบ
แทนวิทยากร  และรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 10
 หนาที่ 56

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพคนพิการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต
และพัฒนาศักยภาพคนพิการ  เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คา
ป้ายโครงการ  คาตอบแทนวิทยากร  และรายจายอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 14
 หนาที่ 57

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต
และพัฒนาศักยภาพสตรี  เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาป้าย
โครงการ  คาตอบแทนวิทยากร  และรายจายอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 16
 หนาที่ 58

โครงการสงเสริมและสนันสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมและสนัน
สนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน  เชน คาอาหาร  คาอาหาร
วาง คาป้ายโครงการ  คาตอบแทนวิทยากร  และรายจายอื่นที่
เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 6
 หนาที่ 55
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและ
สมานฉันท

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนการสรางความปรองดองและสมานฉันท  เชน คาอาหาร  คา
อาหารวาง คาป้ายโครงการ  คาตอบแทนวิทยากร  และรายจาย
อื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 5,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 15
 หนาที่ 57

โครงการสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด  เชน คาอาหาร  คาอาหาร
วาง คาป้ายโครงการ  คาตอบแทนวิทยากร  และรายจายอื่นที่
เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 17
 หนาที่ 58

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 122,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 122,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 122,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาประชาชนตําบลนิคมสรางตนเอง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการแขงขันกีฬา
ประชาชนตําบลนิคมสรางตนเอง เชน  คาป้ายโครงการ  คาตอบ
แทนกรรมการ   คาวัสดุและรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการ
ถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 100,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) ลําดับที่ 1
 หนาที่ 114
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โครงการไทยแลนดเบียนนาเล จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการไทยแลนดเบียน
นาเล เชน คาป้ายโครงการ  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุและ
รายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000
.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

โครงการวิ่งคบเพลิงไฟฉลองชัยชนะทาวสุรนารี จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายโครงการวิ่งคบเพลิงไฟฉลองชัยชนะทาวสุรนารี
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 3
 หนาที่ 114

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมรัฐพิธีตางๆ เฉลิมพระ
เกียรติ ในวโรกาศตางๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระ
ราชินี และพระบรมวงศานุวงศ เชน คาดอกไม พวงมาลา ชอ
ดอกไม พานพุมเงินพุมทอง ฯลฯ และอื่นที่เกี่ยวของ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 4
 หนาที่ 115
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งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพิมายตามโครงการจัดงานเทศกาล
เที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจําปี

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพิมายตามโครงการ
จัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจําปี 2564  ตาม
หนังสืออําเภอพิมาย ที่ นม 1318/ว2832  ลว 21
 กรกฎาคม  2564  เรื่อง การอุดหนุนงบประมาณจัดงานเทศกาล
เที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจําปี 2564
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 9
 หนาที่ 116

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมการทอง
เที่ยว อบรมใหความรู พัฒนากลุมอาชีพเพื่อสงเสริมแหลงทอง
เที่ยว และประชาสัมพันธ  เชน ป้าย แผนพับ สื่อ
ตางๆ ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 7
 หนาที่ 115
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 5,244,800 บาท

งบลงทุน รวม 5,244,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,244,800 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล. บานถาวรพัฒนา หมูที่ 15 (สายเลียบ
อางฉกาจ ตอถนนเดิม)

จํานวน 498,600 บาท

-เพื่อเป็นคากอสรางถนน คสล. บานถาวรพัฒนา หมูที่ 15 (สาย
เลียบอางฉกาจ ตอถนนเดิม)
-รายละเอียดโครงการ
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง  4.00
  เมตร ระยะทาง  235.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา  940.00  ตารางเมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง   ฉบับที่ 5  
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โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองหญาขาว หมูที่ 11 (จากบาน
นางมี  กุมสูงเนิน – บานนายเฉลิม ไชยพูน )

จํานวน 182,000 บาท

-เพื่อเป็นคากอสรางถนน คสล. บานหนองหญาขาว หมูที่ 11
 (จากบานนางมี กุมสูงเนิน – บานนายเฉลิม ไชยพูน
รายละเอียดโครงการ
- เสริมลูกรัง ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.20
 เมตร บดอัดแนนไมนอยกวา 95% Modified
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง  3.00
  เมตร ระยะทาง  100.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา  300.00  ตารางเมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่ 75
 หนาที่ 78
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โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองหญาขาว หมูที่ 11 (เชื่อม
บานหนองสะแก หมูที่ 19 ตอถนนเดิม)

จํานวน 495,000 บาท

-เพื่อเป็นคากอสรางถนน คสล. บานหนองหญาขาว หมูที่ 11
 (เชื่อมบานหนองสะแก หมูที่ 19 ตอถนนเดิม) 
-รายละเอียดโครงการ
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง  5.00
  เมตร ระยะทาง  181.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา  905.00  ตารางเมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.30 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   เพิ่ม
เติม   เปลี่ยนแปลง   ฉบับที่ 5  

โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองหัวชาง หมูที่ 8 (สายบาน
หนองหัวชาง เชื่อมบานหนองขอน หมูที่ 14 )

จํานวน 490,000 บาท

-เพื่อเป็นคากอสรางถนน คสล. บานหนองหัวชาง หมูที่ 8 (สาย
บานหนองหัวชาง เชื่อมบานหนองขอน หมูที่ 14 )
รายละเอียดโครงการ  
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง  5.00
  เมตร ระยะทาง  180.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา  900.00  ตารางเมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 4
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โครงการกอสรางถนนดินบานหนองหัวชาง หมูที่ 8 สายเชื่อม
บอกรวดถึงสวนนางสมปอง ฟองพิมาย

จํานวน 494,000 บาท

-เพื่อเป็นคากอสรางถนนดินบานหนองหัวชาง หมูที่ 8 สายเชื่อม
บอกรวดถึงสวนนางสมปอง ฟองพิมาย
รายละเอียดโครงการ  
-ขุดตอถางป่า 3,400 ตารางเมตร
ชวงที่ 1 
-เสริมดิน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.50
 เมตร บดอัดแนนไมนอยกวา 95% Modified
ชวงที่ 2 
-เสริมดิน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 2.00
 เมตร บดอัดแนนไมนอยกวา 95% Modified
ชวงที่ 3 
-เสริมดิน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.30
 เมตร บดอัดแนนไมนอยกวา 95% Modified
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง   ฉบับที่ 5  

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บานจํานงพัฒนา หมูที่ 22 สายเลียบ
คลองชลประทาน นานายจํารัส ชางถาก เชื่อม ต.ในเมือง

จํานวน 103,800 บาท

-เพื่อเป็นคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานจํานงพัฒนา หมูที่ 22 สาย
เลียบคลองชลประทาน นานายจํารัส ชางถาก เชื่อม ต.ในเมือง
-รายละเอียดโครงการ
-เสริมลูกรัง ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.20
 เมตร บดอัดแนนไมนอยกวา 95% Modified
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง   ฉบับที่ 5  
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนกระเบื้อง หมูที่ 7 (สายคอก
หมู)

จํานวน 494,600 บาท

-เพื่อเป็นคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนกระเบื้อง หมูที่ 7 (สาย
คอกหมู)
-รายละเอียดโครงการ
-เสริมลูกรัง ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 2,000
 เมตร หนา 0.20 เมตร บดอัดแนนไมนอยกวา 95% Modified
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง    ฉบับที่ 5

โครงการปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับถนน คสล.เดิม  บานหนองหัวชาง 
หมู 8 (บานหนองหัวชาง – หนองหญาขาว)

จํานวน 495,900 บาท

-เพื่อเป็นคาปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับถนน คสล.เดิม บานหนองหัว
ชาง หมู 8 (บานหนองหัวชาง – หนองหญาขาว)
-รายละเอียดโครงการ
-งานปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร กวาง 6.00
 เมตร ยาว270 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 1,620 ตร.ม.
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 –2565)  เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 4
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โครงการปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับถนน คสล.เดิม บานพิทักษพัฒนา 
หมู 21 (ซอย 1 สายเมน 1 เชื่อมสายเมน 2)

จํานวน 495,900 บาท

-เพื่อเป็นคาปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับถนน คสล.เดิม บานพิทักษ
พัฒนา หมู 21 (ซอย 1 สายเมน 1 เชื่อมสายเมน 2)
-รายละเอียดโครงการ
-งานปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร กวาง 6.00
 เมตร ยาว 270 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 1,620 ตร.ม.
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เป็นไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 5  

โครงการปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับถนน คสล.เดิม บานหนองสะแก 
หมู 19 (ตอของเดิม เชื่อมบานหนองหญาขาว หมูที่ 11)

จํานวน 497,000 บาท

-เพื่อเป็นคาปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับถนน คสล.เดิม บานหนอง
สะแก หมู 19 (ตอของเดิม เชื่อมบานหนองหญาขาว หมูที่ 11)
-รายละเอียดโครงการ
-งานปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร กวาง 5.00
 เมตร ยาว 345 เมตร 
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง   ฉบับที่ 5  
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โครงการปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับถนน คสล.เดิม หมูที่ 14 
(สายกลางหมูบาน)

จํานวน 499,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับถนน คสล.เดิม หมูที่ 14
 (สายกลางหมูบาน)
-รายละเอียดโครงการ
-งานปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร กวาง 5.00
 เมตร ยาว 325 เมตร ไหลทางขางละ 1หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนิน
การไมนอยกวา 1,625 ตร.ม.
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   เพิ่ม
เติม   เปลี่ยนแปลง   ฉบับที่ 5  

โครงการปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับถนนลาดยางเดิม บานเทพหัส
ดินทร หมู 5 (ซอย 3 สายเมน 1 เชื่อม สายเมน 2)

จํานวน 499,000 บาท

-เพื่อเป็นคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการปูแอสฟัสติก
คอนกรีตทับถนนลาดยางเดิม บานเทพหัสดินทร หมู 5 (ซอย 3
 สายเมน 1 เชื่อม สายเมน 2
-รายละเอียดโครงการ
-งานปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร กวาง 6.00
 เมตร ยาว 207 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,242 ตร.ม.
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 992,930 บาท

งบบุคลากร รวม 794,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 794,480 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 632,480 บาท

  -เพื่อเป็นเงินเดือนพรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปีขาราชการ
สวนทองถิ่น ตําแหนง ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร , นัก
วิชาการเกษตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) โดยคํานวนตั้งจายไวจํานวน 12
 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลงวันที่  27
 เมษายน      พ.ศ.2559
ตําแหนงผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตรในอัตราเดือน
ละ 3,500.-บาท ตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อเป็นคาตอบแทน พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  ฉบับที่ 3
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557
 -แผนอัตรากําลัง 3 ปี(ปีงบประมาณ 2564 -2566) โดยคํานวนตั้ง
จายไว จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงานลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558
 -แผนอัตรากําลัง 3 ปี(ปีงบประมาณ 2564 -2566) โดยคํานวนตั้ง
จายไว จํานวน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 141,450 บาท
ค่าตอบแทน รวม 81,450 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 71,450 บาท

-เพื่อเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)ใหแกขาราชการสวนทองถิ่นและพนักงาน
จาง จํานวน 41,450.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-เพื่อเป็นเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจาง จํานวน 30,000.-บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว85  ลว. 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของขา
ราชการสวนทองถิ่นที่มาปฎิบัติงานนอกเวลาราชการตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว2409 ลว 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฎิบัต
 ิงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการสวนทองถิ่นที่
มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560
และพ.ร.ฏ.สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562
-เพื่อจายเป็นคาเชาบานหรือเชาซื้อบานใหขาราชการสวนทองถิ่น
ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
เชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจางเหมาบริการถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คาจางเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯและอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคารับรองในการตอนรับคณะบุคคลหรือบุคคลที่มาตรวจ
เยี่ยม/ศึกษาดูงาน รับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
ขาราชการสวนทองถิ่นและพนักงานจาง เชน คาพาหนะ คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน คาผานทางดวนพิเศษ
และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง
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โครงการป้องกันโรคระบาดปศุสัตว จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการป้องกันโรคระบาด
ปศุสัตว เชน วัสดุอุปกรณในการควบคุมป้องกันและรายจายอื่นที่
เกี่ยวเนื่อง  ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 5,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 5

โครงการพัฒนากลุมเกษตรกร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการพัฒนากลุม
เกษตรกร  เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาป้ายโครงการ  คา
ตอบแทนวิทยากร  คาจางเหมาพาหนะ คาวัสดุและรายจายอื่นที่
เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 5,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 9
 หนาที่ 52

โครงการพัฒนาสมุนไพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการพัฒนา
สมุนไพร เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาป้ายโครงการ  คาตอบ
แทนวิทยากร  คาวัสดุและรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัว
เฉลี่ยกันได จํานวน 5,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1
 หนาที่ 50

โครงการลดการเผาในพื้นที่ทําการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการลดการเผาในพื้นที่
ทําการเกษตร เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาป้ายโครงการ  คา
ตอบแทนวิทยากร คาวัสดุและรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการ
ถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 5,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 2
 หนาที่ 50
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โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาป้าย
โครงการ  คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมาพาหนะ คาวัสดุและ
รายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 5,000
.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 8
 หนาที่ 52

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน ซอมคอมพิวเตอร  ซอมเครื่องพิมพ ซอมรถ
ยนต และครุภัณฑอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ลวดเย็บ
กระดาษ หมึก เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก น้ํายาลบคําผิด ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ และที่เกี่ยว
เนื่อง

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน จอบ เสียม วัสดุปลูก ปุ๋ย ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล  ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเชอร กระดาษตอเนื่อง  ชีดีรอมไดร
ฟ และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง
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งบลงทุน รวม 27,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อคอมพิวเตอรตั้งโตะ จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อเป็นซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 ( ตั้งโตะ )จํานวน 1 เครื่องๆละ 22,000.-บาท  เกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอ7

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ จํานวน 1 เครื่องๆละ 5,000.-บาท ราคาและคุณลักษณะ
ครุภัณฑนอกมาตรฐาน

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนกลุมปลูกมันสําปะหลัง บานบุญสงสามัคคี หมูที่ 20 จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกลุมปลูกมันสําปะหลัง บานบุญสง
สามัคคี หมูที่ 20
-เป็นไปหนังสือบานบุญสงสามัคคี หมูที่ 20
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 13
 หนาที่ 53
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อุดหนุนกลุมเลี้ยงปลาบานโนนสูง หมูที่ 13 จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเป็นเงินอุดหนุนกลุมเลี้ยงปลาบานโนนสูง หมูที่ 13
-เป็นไปตามหนังสือกลุมเลี้ยงปลาบานโนนสูง หมูที่ 13
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 12
 หนาที่ 53

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการ โครงการปลูกตนไมเฉลิม
พระเกียรติ  เชน คาจัดซื้อกลาไม ตนไมตางๆ คาแรงงานขนยาย
ตนไม เตรียมสถานที่ คาป้ายโครงการ ทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได จํานวน 5,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 5
 หนาที่ 51

โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการ โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิม
พระเกียรติ เชน คาจัดซื้อหญาแฝก   คาแรงงานขนยาย
ตนไม เตรียมสถานที่ คาป้ายโครงการ ทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได จํานวน 5,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 6
 หนาที่ 51
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โครงการสงเสริมการใชชีวภัณฑในการควบคุมศัตรูพืช/กลิ่น ขยะ น้ํา
เสีย

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมการใชชีวภัณฑในการควบคุม
ศัตรูพืช/กลิ่น ขยะ น้ําเสีย  เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาป้าย
โครงการ  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุและรายจายอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 5,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 7
 หนาที่ 51

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาฐิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาฐิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คา
ป้ายโครงการ  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุและรายจายอื่นที่
เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 5,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 4
 หนาที่ 51

โครงการอนุรักษพันธุปลาในแหลงน้ําธรรมชาติ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการ โครงการอนุรักษพันธุปลาใน
แหลงน้ําธรรมชาติ เชน  คาจัดซื้อพันธปลา  คาแรงงานเตรียม
สถานที่ คาป้ายโครงการ ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 5,000
.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 10
 หนาที่ 52
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