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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
(เดือนตุลาคม 2564 -  มีนาคม 2565) 

ล าดับที่ งาน หมวด
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณ
อนุมัติ(บาท) 

โอนเพิ่ม เบิกจ่าย
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้ว 

1 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

200,000 200,000 350,270.50 √ 

2 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.
2566-2570 ) 

10,000 - 7,200 √ 

3 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์
ต่อต้านการทุจริต 

5,000 - - - 

4 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน 
อบต.นิคมสร้างตนเอง 

10,000 - 3,020 √ 

5 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการประชาสัมพันธ์ 10,000 - - - 

6 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นและสิทธิ
เสรีภาพให้กับประชาชน 

10,000 - - - 

 
 



-2- 

ล าดับที่ งาน หมวด
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณ
อนุมัติ(บาท) 

โอนเพิ่ม เบิกจ่าย
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้ว 

7 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

200,000 - -  

8 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย ความ
รับผิดทางละเมิดและการบริหารงานบุคคล 

10,000 - -  

9 งานบริหารงาน
คลัง 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการจ้างเหมาจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที ่ 3 

180,000 - 45,000 -√ 

10 งานบริหารงาน
คลัง 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 20,000 - - - 

11 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตลอดปี 

20,000 - -4,000 √ 

12 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร 100,000 ----- - - 

13 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพบิัติ
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้าง
ตนเอง 

100,000 - - - 
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ล าดับที่ งาน หมวด
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณ
อนุมัติ(บาท) 

โอนเพิ่ม เบิกจ่าย
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้ว 

14 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

10,000 - -  

15 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการแข่งขนัทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้าง
ตนเอง 

10,000 - -  

16 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการบัณฑิตน้อย 5,000 - - - 

17 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค 10,000 - - - 

18 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการอบรมป้องกันภัยและการกู้ชีพใน 

ศพด. 

20,000 ----- - - 

19 งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

150,000 - - - 
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ล าดับที่ งาน หมวด
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณ
อนุมัติ(บาท) 

โอนเพิ่ม เบิกจ่าย
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้ว 

20 งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,1400,000 - 481,320 √ 

21 งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

374,000 - 316,200 √ 

22 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 5,000 - - - 

23 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 10,000 - - - 

24 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา
2019(Covid-19) 

10,000 - - - 

25 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า 

99,000 - - - 

 

 



-5- 
ล าดับที่ งาน หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ(บาท) 
โอนเพิ่ม เบิกจ่าย

(บาท) 
ด าเนินการ

แล้ว 
26 งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

19,800 - 9,027 √ 

27 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) 10,000 - - - 

28 งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคม
สร้างตนเอง 

100,000 - 41,685 √ 

29 งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

โครงการปฎิบัติธรรมน าสุข สู่สังคมที่
เข้มแข็ง 

  40,000 - 40,000 √ 

30 งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ 

10,000 - - - 

31 งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 10,000 - - - 
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ล าดับที่ งาน หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ(บาท) 
โอนเพิ่ม เบิกจ่าย

(บาท) 
ด าเนินการ

แล้ว 
32 งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมคณุภาพชีวิตและพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ 

10,000 - - - 

32 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนา
ศักยภาพสตรี 

10,000 - - - 

34 งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมและสนันสนุนกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชน 

10,000 - - - 

35 งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ 

5,000 - - - 

36 งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

โครงการสนับสนุนกจิกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

10,000 - - - 

37 งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลนิคม
สร้างตนเอง 

100,000 - - - 

 

 



-7- 
ล าดับ

ที่ 
งาน หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ(บาท) 
โอนเพิ่ม เบิกจ่าย

(บาท) 
ด าเนินการ

แล้ว 
38 งานกีฬาและ

นันทนาการ 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอพิมาย 

- 330,000- - - 

39 งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

โครงการไทยแลนด์เบียนนาเล่ 10,000 - - - 

40 งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

โครงการวิ่งคบเพลิงไฟฉลองชัยชนะท้าวสุร
นาร ี

12,000 - - - 

41 งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ประชาชนระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอพมิาย 

- 85,860 16,800 √ 

42 งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาล 

20,000 - -1000 √ 

43 งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 10,000 - - - 

 

 



-8- 
ล าดับ

ที่ 
งาน หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ(บาท) 
โอนเพิ่ม เบิกจ่าย

(บาท) 
ด าเนินการ

แล้ว 
44 งานส่งเสริม

การเกษตร 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

โครงการป้องกันโรคระบาดปศุสัตว ์ 5,000  - - 

45 งานส่งเสริม
การเกษตร 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกร 5,000 - - - 

46 งานส่งเสริม
การเกษตร 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

โครงการพัฒนาสมุนไพร 5,000 - - - 

47 งานส่งเสริม
การเกษตร 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

โครงการลดการเผาในพื้นที่ท าการเกษตร 5,000 - - - 

48 งานส่งเสริม
การเกษตร 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5,000 - - - 

49 งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรต ิ 5,000 - - - 

 

 



-9- 
ล าดับ

ที่ 
งาน หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ(บาท) 
โอนเพิ่ม เบิกจ่าย

(บาท) 
ด าเนินการ

แล้ว 
50 งานสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรต ิ 5,000  - - 

51 งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุม
ศัตรูพืช/กลิ่น ขยะ น้ าเสีย 

5,000 - - - 

52 งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาฐิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

5,000 - - - 

53 งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการอนุรักษ์พันธุป์ลาในแหล่งน้ า
ธรรมชาติ 

5,000 - - - 

 


