








องคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง
เขต/อําเภอ พิมาย    จังหวัดนครราชสีมา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล นิคมสรางตนเอง
  เขต/อําเภอ พิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  30110

พื้นที่ 89.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 11,147 คน
ชาย 5,538 คน

หญิง 5,609 คน

ขอมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2565



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง
อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 30,253.62 20,000.00 40,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

311,840.50 84,000.00 214,100.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 170,807.04 100,000.00 100,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 0.00 10,000.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 512,901.16 214,000.00 354,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 28,311,996.07 24,786,000.00 26,645,900.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

28,311,996.07 24,786,000.00 26,645,900.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 37,200,185.06 35,000,000.00 37,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

37,200,185.06 35,000,000.00 37,000,000.00

รวม 66,025,082.29 60,000,000.00 64,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง
อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 17,953,525.39 20,441,188.00 20,995,055.00

งบบุคลากร 16,014,290.00 17,987,022.00 18,648,780.00

งบดําเนินงาน 6,379,251.06 10,685,790.00 12,401,365.00

งบลงทุน 6,431,750.00 6,426,000.00 7,524,800.00

งบเงินอุดหนุน 3,645,240.00 4,430,000.00 4,400,000.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 30,000.00 30,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 50,444,056.45 60,000,000.00 64,000,000.00



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลนิคมสรางตนเอง
อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง จะไดเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู
บริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบ
ถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 54,968,539.62 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 109,880,273.45 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,830,776.95 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 10,398.90 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 66,025,082.29 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 30,253.62 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 311,840.50 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 170,807.04 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 28,311,996.07 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 37,200,185.06 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 250,884.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 50,444,056.45 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 17,953,525.39 บาท

งบบุคลากร จํานวน 16,014,290.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,379,251.06 บาท

งบลงทุน จํานวน 6,431,750.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,645,240.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 20,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 250,884.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,486,300.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 1,747,695.57 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง
อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,872,685

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 275,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 13,643,590

แผนงานสาธารณสุข 839,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 300,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 880,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,766,690

แผนงานการเกษตร 1,427,980

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 20,995,055

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 64,000,000



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง

อําเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 275,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 275,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 275,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคําสั่งใหปฎิบัติหนาที่ชวยเหลือ
ประชาชนในกรณีเกิดสาธารณภัยหรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนในการปฎิบัติหนาที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือการรักษาความสงบเรียบรอยตามกฎหมาย โดยถือปฎิบัติตาม
 (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 (2)ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
(3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว179
 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
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ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (pm 25)

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายโครงการป้องกันและแกไขปัญหาไฟป่าหมอก
ควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 25) เชน คาป้ายโครงการ  คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุที่
เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉี่ยกันได จํานวน 5,000.-บาทโดยถือ
ปฎิบัติตาม(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0820.2/ว3994 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง การ
ป้องกันและแกไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ไฟป่าและ
หมอกควันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2565

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดป จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนตลอดป เชน คาป้ายรณรงคลดอุบัติเหตุทาง
ถนน  ป้ายเตือน ฯลฯ  โดยถือปฎิบัติตาม (1) หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2565
  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  มท 0810.4
/ว867 ลงวันที่ื 28 มีนาคม 2565
(3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  มท 0810.4
/ว3048 ลงวันที่ื 21 ธันวาคม  2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 2
 หนา 46
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โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. เชน คาป้าย
โครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉี่ยกันได โดยถือปฎิบัติตาม
(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 
(3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
(4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว179
 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 3
 หนา 46

โครงการอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหาร
สวนตําบลนิคมสรางตนเอง

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายโครงการอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง เชน คาป้าย
โครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉี่ยกันได จํานวน 50,000
.-บาทโดยถือปฎิบัติตาม(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว2793 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
(3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ  2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 5
 หนา 47
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง

อําเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,732,715 บาท แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง รวม 3,732,715 บาท
งบบุคลากร รวม 2,742,660 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,742,660 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,441,220 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปขาราชการ
สวนทองถิ่น จํานวน 6  ตําแหนง ดังนี้ (1) ผูอํานวยการกอง
คลัง  (2) นักวิชาการเงินและบัญชี (3) นักวิชาการคลัง(4) นัก
วิชาการจัดเก็บรายได (5) นักวิชาการพัสดุ (6) จพง.พัสดุ  ตาม
ตําแหนงที่กรอบอัตรากําลังกําหนดไว จํานวน 12 เดือน เปนไป
ตาม  (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ
.ศ.2542  (2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ โดยถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับ
ที่ 7 ลงวันที่  27 เมษายน   พ.ศ.2559  รายละเอียดดังนี้ (1)ผอ
.กองคลัง จํานวน 1 คน เปนเงิน 3,500/เดือน/12 เดือน รวมเปน
เงิน 42,000.- บาท
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 259,440 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวย
นักวิชาการพัสดุจํานวน 1 คน ตามตําแหนงที่กรอบอัตรากําลัง
กําหนดไว จํานวน 12 เดือน เปนไปตาม (1) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  (2) ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  ฉบับ
ที่ 3 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557

งบดําเนินงาน รวม 980,055 บาท
ค่าตอบแทน รวม 370,055 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 285,055 บาท

-เพื่อจายเปน 1)เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) ตั้งไว 225,055.-บาท
-เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป)ใหแก (1) ผอ.กองคลัง (2) นักวิชาการเงินและบัญชี (3
) นักวิชาการคลัง (4) นักวิชาการจัดเก็บรายได (5) นักวิชาการ
พัสดุ (6)ผช.นักวิชาการพัสดุ  โดยถือปฎิบัติตาม(1) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2557 (2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 27  ลว. 29 ธ.ค. 59
2)คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จาง ตั้งไว  60,000.-บาท
-เพื่อเปนเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจาง 
โดยถือปฎิบัติตาม (1) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ว85 ลว. 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (2) ประกาศองคการบริหาร
สวนตําบลนิคมสรางตนเอง เรื่อง หลักเกณฑการ เบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารงานพัสดุ พ.ศ.2562  ฉบับลงวันที่  2 ธันวาคม  2562 

วันที่พิมพ : 12/9/2565  13:22:42 หนา : 2/6



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของขา
ราชการสวนทองถิ่นที่มาปฎิบัติงานนอกเวลาราชการโดยถือปฎิบัต
 ิตาม (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว2409 ลว 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฎิบัต
 ิงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อเปนคาเชาบานหรือเชาซื้อบานใหขาราชการสวนทองถิ่นที่มี
สิทธิเบิกได  โดยปฏิบัติตาม(1)ระเบียบระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการสวนทองถิ่นที่
มีสิทธิเบิกไดโดยถือปฎิบัติตาม    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 528,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 128,000 บาท

-เพื่อจายเปน
1)คาจางเหมาบุคคลชวยเหลืองานธุรการกองคลังหรืองานอื่นๆที่
ไดรับมอบหมาย จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 9,000
.-บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 108,000.-บาท  โดยถือปฎิบัต
 ิตาม(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-2)คาจางถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาจาง
เหมาทําปายประชาสัมพันธ คาจางเหมาในการทําของ คาจาง
เหมาบริการอื่นๆและอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เปนเงิน 20,000.-บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
ขาราชการสวนทองถิ่นและพนักงานจาง เชน คาพาหนะ คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน คาผานทางดวนพิเศษ
และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องโดยถือปฎิบัติตาม (1)ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2561
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2561
(4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว388
 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
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โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการประชาสัมพันธ
การจัดเก็บภาษี และใหความรูเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง เชน แผนพับ ปายประชาสัมพันธ คาจางเหมารถประชา
สัมพันธเคลื่อนที่ จํานวน 20,000. -บาท โดยถือปฎิบัติตาม(1)พระ
ราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570) ลําดับที่ 2
 หนา 45

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน(LTAX3000
และLTAXGISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน(LTAX3000และLTAXGISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
เก็บภาษี โดยลงขอมูลโปรแรมLTAXGIS/ การสํารวจ สิ่งปลูกสราง
และปาย(ภาคสนาม) /การบันทึกโปรแกรม LTAX3000 เพื่อปฎิบัต
 ิตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 โดยมี
วัตถุประสงค  1)
.เพื่อสามารถจัดเก็บภาษีเปนไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 
2)เพื่อมีฐานขอมูลในการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562  โดยถือปฎิบัติตาม (1) หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคา
จางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (2) พระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
(3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550 
 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน ซอมคอมพิวเตอร  ซอมเครื่องพิมพ ซอม
รถยนต และครุภัณฑอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

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

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล  ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเชอร กระดาษตอเนื่อง  ชีดีรอมไดร
ฟ และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง

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

-เพื่อเปนคาไปรษณีย คาอากร คาดวงตราไปรษณีย และอื่นๆที่
เกี่ยวเนื่อง

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเชอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เล
เชอร หรือ LED ขาวดําจํานวน 1เครื่องๆละ 10,000.-บาท ราคา
และคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม  2564
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม  2564
ขอ 51.  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง

อําเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 467,860 บาท แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 467,860 บาท
งบบุคลากร รวม 422,640 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 422,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 422,640 บาท

  -เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปขา
ราชการสวนทองถิ่น จํานวน 1ตําแหนง ดังนี้ (1) นักวิชาการตรวจ
สอบภายใน   ตามตําแหนงที่กรอบอัตรากําลังกําหนด
ไว จํานวน 12 เดือน เปนไปตาม (1) พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  (2) หนังสือสํานักงาน ก
.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559

งบดําเนินงาน รวม 45,220 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,220 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 35,220 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป)ใหแกนักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 35,220
.-บาท  โดยถือปฎิบัติตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 (2) หนังสือ สํานัก
งาน กจ. กท.และกอบต. ดวนที่สุด ที่ มท0809.3/ว27 ลงวันที่ 29
 ธันวาคม 2559
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของขา
ราชการสวนทองถิ่นที่มาปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยถือปฎิบัต
 ิตาม(1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 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

-เพื่อเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการสวนทองถิ่นที่
มีสิทธิเบิกไดโดยถือปฎิบัติตาม(1)ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2560 (2) พ.ร.ฏ.สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง

อําเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,114,590 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,114,590 บาท
งบบุคลากร รวม 4,500,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,500,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,387,360 บาท

  -เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปขา
ราชการสวนทองถิ่น จํานวน 9  ตําแหนง ดังนี้ (1) ผอ.กองการ
ศึกษา  (2) นักวิชาการศึกษา (3) ครู 7 คน  ตามตําแหนงที่กรอบ
อัตรากําลังกําหนดไว จํานวน 12 เดือน เปนไปตาม (1) พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  (2
) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ โดยถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับ
ที่ 7 ลงวันที่  27 เมษายน   พ.ศ.2559  รายละเอียดดังนี้ (1)ผอ
.กองการศึกษา จํานวน 1 คน เปน
เงิน 3,500/เดือน/12 เดือน รวมเปนเงิน 42,000.- บาท
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 252,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะรายเดือนของผูดํารงตําแหนง ครู โดย
ถือปฎิบัติตาม(1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 (2) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4657  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2565  (3)หนังสือสํานัก
งาน กจ.กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว30 ลงวัน
ที่ 25 ธันวาคม 2563 รายละเอียดดังนี้ (1)ครู จํานวน 6 คน เปน
เงิน 3,500/เดือน/12 เดือน รวมเปนเงิน 252,000.- บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 818,640 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวย
ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 4 คน -ตามตําแหนงที่กรอบอัตรากําลัง
กําหนดไว จํานวน 12 เดือน เปนไปตาม (1) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  (2) ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  ฉบับที่ 3
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557
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งบดําเนินงาน รวม 1,539,990 บาท
ค่าตอบแทน รวม 444,990 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 334,990 บาท

1)เปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) ตั้งไว 304,990.-บาท
-เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป)ใหแก (1) ผอ.กองการศึกษา (2) ครู 7คน (3) ผูชวยครูผู
ดูแลเด็ก 3 คน โดยถือปฎิบัติตาม(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 (2)  หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27
  ลว. 29 ธ.ค. 59
2)คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จาง ตั้งไว  30,000.-บาท
-เพื่อเปนเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจาง 
โดยถือปฎิบัติตาม (1) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ว85 ลว. 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (2) ประกาศองคการบริหาร
สวนตําบลนิคมสรางตนเอง เรื่อง หลักเกณฑการ เบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารงานพัสดุ พ.ศ.2562  ฉบับลงวันที่  2 ธันวาคม  2562

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่นมาปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยถือปฎิบัติตาม
 (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2409  ลว 17 พฤศจิกายน 2559  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฎิบัต
 ิงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อเปนคาเชาบานหรือเชาซื้อบานใหขาราชการสวนทองถิ่นที่มี
สิทธิเบิกได  โดยปฏิบัติตาม(1)ระเบียบระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการสวนทองถิ่นที่
มีสิทธิเบิกไดโดยถือปฎิบัติตาม    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 930,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 545,000 บาท

-เพื่อจายเปน
1)คาจางถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาจาง
เหมาทําปายประชาสัมพันธ คาจางเหมาในการทําของ คาจาง
เหมาบริการอื่นๆและอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เปนเงิน 5,000.-บาท
2)คาจางเหมาบุคคลชวยเหลืองานธุรการกองการศึกษาหรืองาน
อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,000
.-บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 108,000.-บาท  โดยถือปฎิบัต
 ิตาม(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3)คาจางเหมาบุคคลชวยเหลือครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ผูดูแล
เด็ก)หรืองานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 4 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 9,000.-บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 432,000.-บาท
โดยถือปฎิบัติตาม(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนิน
การจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคารับรองในการตอนรับคณะบุคคลหรือบุคคลที่มาตรวจ
เยี่ยม/ศึกษาดูงาน รับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ฯลฯโดยถือปฎิบัติตาม(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562และ(2)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.4/ว0766 ลว 5 กุมภาพันธ 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
ขาราชการสวนทองถิ่นและพนักงานจาง เชน คาพาหนะ คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน คาผานทางดวนพิเศษ
และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องโดยถือปฎิบัติตาม (1)ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2561
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2561
(4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว388
 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
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โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
นิคมสรางตนเอง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการแขงขันกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตน
เอง เชน   คาอาหารวางและเครื่งดื่ม  คาปายโครงการ  คาวัสดุ
และรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได จํานวน 15,000. - บาทโดยถือปฎิบัติตาม(1) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570)  ลําดับที่ 25
 หนา 118

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลนิคมสรางตนเอง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการแขงขันทักษะทาง
วิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตน
เอง เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเคื่องดื่ม  คาปาย
โครงการ  คาตอบแทนกรรมการ  คาวัสดุและรายจายอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000. - บาทโดยถือปฎิ
บัติตาม(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570) ลําดับที่ 26
 หนา 118

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติประจําป จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติประจําป2566 เชน คาเตรียมสถานที่ คาเวที คาเครื่อง
เสียง  คาปายโครงการ   คาวัสดุและรายจายอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 60,000. - บาท โดยถือ
ปฎิบัติตาม (1)...
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570) ลําดับที่ 10
 หนา 112
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โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรค เชน   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาปาย
โครงการ  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุและรายจายอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 20,000. - บาทโดยถือปฎิ
บัติตาม(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570) ลําดับที่ 28
 หนา 119

โครงการอบรมปองกันภัยและการกูชีพใน ศพด. จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมปองกันภัยและ
การกูชีพใน ศพด. เชน   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาปาย
โครงการ  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุและรายจายอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 20,000. - บาทโดยถือปฎิ
บัติตาม(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570) ลําดับที่ 9
 หนา 112

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน ซอมคอมพิวเตอร  ซอมเครื่องพิมพ ซอม
รถยนต และครุภัณฑอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

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

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

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

--เพื่อเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลั๊ก
ไฟ  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน   โทรโขง ฯลฯ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

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

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรรี่ น้ํามัน
เบรค ยางรถยนต หมอน้ํา ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเชล น้ํามันเบน
ชิน น้ํามันเครื่อง จารบี ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน แอลกอฮอลฆา
เชื้อ เจลลางมือ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล  ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเชอร กระดาษตอเนื่อง  ชีดีรอมไดร
ฟ และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง

งบลงทุน รวม 74,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้บุนวม จํานวน 28,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 8 ตัวๆ
ละ 3,500.-บาท มีทาวแขน มีพนักพิง ลอเลื่อน จัดซื้อตามราคา
ทองตลาดเนื่องจากไมมีระบุไวในบัญชีราคามาตรฐานของสํานัก
งบประมาณ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 

จัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อน จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเจัดซื้อตูเหล็กแบบบาน
เลื่อน จํานวน 2 หลังๆละ 6,000.-บาท จัดซื้อตามราคาทองตลาด
เนื่องจากไมมีระบุไวในบัญชีราคามาตรฐานของสํานักงบ
ประมาณ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 2 เครื่องๆละ 7,500.-บาท ราคาและ
คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม  2564 
ขอ 50. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อเกาอี้พลาสติกสําหรับเด็ก จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พลาสติกสําหรับเด็ก จํานวน 80 ตัวๆ
ละ 120.-บาท จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีระบุไวใน
บัญชีราคามาตรฐานของสํานักงบประมาณ เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลว
 28 พฤษภาคม 2564

จัดซื้อเตนทพับ ขนาด 2*2 เมตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเตนทพับ ขนาด 2*2 เมตร จํานวน 4 หลังๆ
ละ 2,500.-บาท จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีระบุไวใน
บัญชีราคามาตรฐานของสํานักงบประมาณ เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลว
 28 พฤษภาคม 2564
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง

อําเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,529,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,529,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,729,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,519,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 150,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายการโครงการคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตน
เอง โดยปฎิบัติตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
(3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ นม 0816.2/ว5061
 ลว 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 22
 หนา117
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,029,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา(คาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบ
ต.นิคมสรางตนเองโดยปฎิบัติตาม (1) ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
(3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ นม 0816.2/ว5061
 ลว 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 1
 หนา 110

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาจัดการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 340,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา(คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)เงินรายหัว
โดยปฎิบัติตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
(3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ นม 0816.2/ว5061
 ลว 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 23
 หนา117

วันที่พิมพ : 12/9/2565  13:25:17 หนา : 2/4



ค่าวัสดุ รวม 2,160,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,110,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ใหแก(1) เด็ก
เล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเองสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 430,000.-    บาท  (2)เด็กนักเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน(สพฐ.) ในเขตตําบลนิคมสรางตนเอง จํานวน 1,680,000
.-บาท /เด็กนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด โดยปฎิบัติตาม (1
) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
(3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ นม 0816.2/ว5061
 ลว 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 2
หนา 110

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นวัสดุการศึกษา ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป เชน
หุนเพื่อการศึกษา สื่อการเรียนการสอนทําดวยพลาสติก กระดาน
ไวทบอรด ฯลฯ โดยปฎิบัติตาม (1) ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564

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

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.นิคมสรางตนเอง
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,800,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 3,800,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันใหแกนักเรียน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ
.)ในเขตตําบลนิคมสรางตนเอง จํานวน 7 โรงเรียนโดยปฎิบัติตาม
(1)(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563 
 (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ นม 0816.2/ว5061
 ลว 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 4
 หนา 111
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง

อําเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 839,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 839,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไขเลือดออก เชน จางเหมาฉีดพนควัน และรายจายอื่น
ที่เกี่ยวเนื่อง โดยปฎิบัติตาม (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4657  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2565  เรื่อง  ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2566 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 9
 หนา 50

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน เชน คาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉี่ยกัน
ได จํานวน 10,000.-บาทโดยถือปฎิบัติตาม(1)ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 13
 หนา 51
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โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน การแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อ
ไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน การ
แพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19
  เชน คาป้ายโครงการ  คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉี่ยกัน
ได จํานวน 10,000.-บาทโดยถือปฎิบัติตาม(1)ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 11
 หนา 50

โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก(อถล.) จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในโครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก(อถล
.) เชน คาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉี่ยกัน
ได จํานวน 10,000.-บาท โดยถือปฎิบัติตาม(1)ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 10
 หนา 50

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 160,000 บาท

-เพื่อเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน น้ํายาเคมี
ป้องกันยุง เคมีภัณฑตางๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 59,000.-บาท ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 5
 หนา 49
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งบเงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการอุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน/คณกรรมการชุมชนตาม
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 440,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข แยกเปน 
1. คณะกรรมการหมูบานบุญสงพัฒนา หมู 1 จํานวน 20,000
.-บาท ตามโครงการ 1) โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค จํานวน 7,000.-บาท
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม จํานวน 7,000.-บาท
3) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จํานวน 6,000.-บาท 
2. คณะกรรมการหมูบานพิทักษากร  หมู 2 จํานวน 20,000
.-บาท ตามโครงการ 1) โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค จํานวน 7,000.-บาท
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม จํานวน 7,000.-บาท
3) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จํานวน 6,000.-บาท
3. คณะกรรมการหมูบานทวีสงเคราะห หมู 3 จํานวน 20,000
.-บาท ตามโครงการ 
1) โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค จํานวน 7,000
.-บาท
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม จํานวน 7,000.-บาท
3) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จํานวน 6,000.-บาท 
4. คณะกรรมการหมูบานจํานงคภูมิเวช หมู 4 จํานวน 20,000
.-บาท ตามโครงการ 
1) โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค จํานวน 7,000
.-บาท
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
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นม จํานวน 7,000.-บาท
3) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จํานวน 6,000.-บาท
5. คณะกรรมการหมูบานเทพหัสดิน หมู 5 จํานวน 20,000
.-บาท ตามโครงการ 
1) โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค จํานวน 7,000
.-บาท
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม จํานวน 7,000.-บาท
3) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จํานวน 6,000.-บาท
6. คณะกรรมการหมูบานใหมฉมวก หมู 6 จํานวน 20,000
.-บาท ตามโครงการ 
1) โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค จํานวน 7,000
.-บาท
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม จํานวน 7,000.-บาท
3) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จํานวน 6,000.-บาท
7. คณะกรรมการหมูบานโนนกระเบื้อง หมู 7 จํานวน 20,000
.-บาท ตามโครงการ 
1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม จํานวน 6,000.-บาท
2)โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จํานวน 7,000.-บาท 
3) โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one ฯ จํานวน 7,000.-บาท
8. คณะกรรมการหมูบานหนองหัวชาง หมู 8 จํานวน 20,000
.-บาท ตามโครงการ 
1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม จํานวน 6,000.-บาท
2)โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จํานวน 7,000.-บาท 
3) โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one ฯ จํานวน 7,000.-บาท
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9. คณะกรรมการหมูบานบอสาม หมู 9 จํานวน 20,000
.-บาท ตามโครงการ 
1) โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค จํานวน 7,000
.-บาท
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม จํานวน 7,000.-บาท
3) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จํานวน 6,000.-บาท
10. คณะกรรมการหมูบานสะแกงาม หมู 10 จํานวน 20,000
.-บาท ตามโครงการ 
1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม จํานวน 6,000.-บาท
2)โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จํานวน 7,000.-บาท 
3) โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one ฯ จํานวน 7,000.-บาท
11. คณะกรรมการหมูบานหนองหญาขาว หมู 11 จํานวน 20,000
.-บาท ตามโครงการ 
1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม จํานวน 6,000.-บาท
2)โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จํานวน 7,000.-บาท 
3) โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one ฯ จํานวน 7,000.-บาท
12. คณะกรรมการหมูบานโพธิ์งาม หมู 12 จํานวน 20,000
.-บาท ตามโครงการ 
1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม จํานวน 6,000.-บาท
2)โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จํานวน 7,000.-บาท 
3) โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one ฯ จํานวน 7,000.-บาท
13. คณะกรรมการหมูบานโนนสูง หมู 13 จํานวน 20,000
.-บาท ตามโครงการ 
1) โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค จํานวน 7,000
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.-บาท
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม จํานวน 7,000.-บาท
3) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จํานวน 6,000.-บาท
14. คณะกรรมการหมูบานหนองขอน หมู 14 จํานวน 20,000
.-บาท ตามโครงการ 
1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม จํานวน 6,000.-บาท
2)โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จํานวน 7,000.-บาท 
3) โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one ฯ จํานวน 7,000.-บาท
15. คณะกรรมการหมูบานถาวรพัฒนา หมู 15 จํานวน 20,000
.-บาท ตามโครงการ 
1) โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค จํานวน 7,000
.-บาท
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม จํานวน 7,000.-บาท
3) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จํานวน 6,000.-บาท
16. คณะกรรมการหมูบานใหมฉมวกเหนือ หมู 16
 จํานวน 20,000.-บาท ตามโครงการ 
1) โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค จํานวน 7,000
.-บาท
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม จํานวน 7,000.-บาท
3) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จํานวน 6,000.-บาท
17. คณะกรรมการหมูบานบดินทรเดชา หมู 17 จํานวน 20,000
.-บาท ตามโครงการ 
1) โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค จํานวน 7,000
.-บาท
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม จํานวน 7,000.-บาท
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3) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จํานวน 6,000.-บาท
18. คณะกรรมการหมูบานสายชลพัฒนา  หมู 18 จํานวน 20,000
.-บาท ตามโครงการ 
1) โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค จํานวน 7,000
.-บาท
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม จํานวน 7,000.-บาท
3) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จํานวน 6,000.-บาท
19. คณะกรรมการหมูบานหนองสะแก หมู 19 จํานวน 20,000
.-บาท ตามโครงการ 
1)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม จํานวน 6,000.-บาท
2)โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จํานวน 7,000.-บาท 
3) โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one ฯ จํานวน 7,000.-บาท
20. คณะกรรมการหมูบานบุญสงสามัคคี  หมู 20 จํานวน 20,000
.-บาท ตามโครงการ 
1) โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค จํานวน 7,000
.-บาท
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม จํานวน 7,000.-บาท
3) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จํานวน 6,000.-บาท
21. คณะกรรมการหมูบานพิทักษพัฒนา  หมู 21 จํานวน 20,000
.-บาท ตามโครงการ 
1) โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค จํานวน 7,000
.-บาท
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม จํานวน 7,000.-บาท
3) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จํานวน 6,000.-บาท
22. คณะกรรมการหมูบานจํานงคพัฒนา  หมู 22 จํานวน 20,000
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.-บาท ตามโครงการ 
1) โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค จํานวน 7,000
.-บาท
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม จํานวน 7,000.-บาท
3) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จํานวน 6,000.-บาท
โดยถือปฎิบัติตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
 (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657  ลงวัน
ที่  30  มิถุนายน 2565  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 ) ลําดับที่ 12
  หนา 51
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง

อําเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลนิคมสรางตนเอง

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง ปจจัยการ
ดํารงชีพขั้นพื้นฐาน เชน ถุงยังชีพ แจกขาวสาร ฯลฯ โดยถือปฎิบัต
 ิตาม(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
 (2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657  ลงวัน
ที่  30  มิถุนายน 2565  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 20
 หนา 58
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โครงการป้องกันการติดเชื้อเอดสและการตั้งครรภกอนวัยอันควร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายโครงการป้องกันการติดเชื้อเอดสและการตั้ง
ครรภกอนวัยอันควร  เชน คาป้ายโครงการ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุที่เกี่ยว
เนื่อง ทุกรายการถัวเฉี่ยกันได จํานวน 20,000.-บาท โดยถือปฎิบัต
 ิตาม(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 4
 หนา 53

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุม
อาชีพ  เชน คาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉี่ยกัน
ได จํานวน 20000.-บาท
โดยถือปฎิบัติตาม(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 10
 หนา 54

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนา
ศักยภาพสตรี  เชน คาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุที่เกี่ยวเนื่อง ทุกราย
การถัวเฉี่ยกันได จํานวน 20,000.-บาท โดยถือปฎิบัติตาม(1
)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 13
 หนา 55
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โครงการสงเสริมและสนันสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชน เชน คาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุที่เกี่ยวเนื่อง ทุกราย
การถัวเฉี่ยกันได จํานวน 10000.-บาทโดยถือปฎิบัติตาม(1
)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 5
 หนา 53

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและ
สมานฉันท

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความ
ปรองดองและสมานฉันท เชน คาป้ายโครงการ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุที่เกี่ยว
เนื่อง ทุกรายการถัวเฉี่ยกันได จํานวน 20,000.-บาท
โดยถือปฎิบัติตาม(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 18
 หนา 57

โครงการสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแกไข
ปญหายาเสพติด เชน คาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุที่เกี่ยวเนื่อง ทุกราย
การถัวเฉี่ยกันได จํานวน 10,000.- บาทโดยถือปฎิบัติตาม(1
)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 14
 หนา 55
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง

อําเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 650,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 650,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเขารวมแขงขันกีฬาและงานประเพณีทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการเขารวมแขงขันกีฬาและงาน
ประเพณีทองถิ่น ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 100,000
.-บาทโดยถือปฎิบัติตาม(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสง
เสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 6
  หนา 121
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โครงการแขงขันกีฬาประชาชนตําบลนิคมสรางตนเอง จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาประชาชนตําบล
นิคมสรางตนเอง(นิคมเกมสครั้งที่   )  ไดแก  ป้ายโครงการ  คา
อาหารและเครื่องดื่มคาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการ
จัดการแขงขันกีฬาประชาชนตําบลนิคมสรางตนเอง เชน เครื่อง
เสียง เต็นท คาคณะกรรมการตัดสิน และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เป็น ทุกรายการถัวเฉี่ยกันได 
โดยถือปฎิบัติตาม(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 1
 หนา 120

โครงการแขงขันกีฬาประชาชนระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอพิมาย

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาประชาชนระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพิมาย
โดยถือปฎิบัติตาม(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 2
 หนา 120

โครงการฉลองชัยชนะทาวสุรนารี จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการฉลองชัยชนะทาวสุรนารี 
โดยถือปฎิบัติตาม(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
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โครงการนิคมสรางตนเองวอลเลยบอลคัพ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการนิคมสรางตนเองวอลเลย
บอล  ไดแก  ป้ายโครงการ  คาอาหารและเครื่องดื่มคาเชาหรือ
บริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดการแขงขันกีฬา เชน เครื่อง
เสียง เต็นท คาคณะกรรมการตัดสิน และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็น 
โดยถือปฎิบัติตาม(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

โครงการสะแกงามคัพ จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการสะแกงามคัพ  ไดแก  ป้าย
โครงการ  คาอาหารและเครื่องดื่มคาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดการแขงขันกีฬา เชน เครื่องเสียง เต็นท คา
กรรมการตัดสิน และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็น โดยถือปฎิบัติตาม(1
) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง

อําเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 210,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเขารวมรัฐพิธี งานเฉลิมพระ
เกียรติ ในวโรกาศตางๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  พระ
ราชินี  และพระบรมวงศานุวงค  เชน คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง โดย
ถือปฎิบัติตาม(1)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570) ลําดับที่ 5
 หนา 121

โครงการปฏิบัติธรรมนําสุขสูสังคมเขมแข็ง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการปฏิบัติธรรมนํา
สุขสูสังคมเขมแข็ง ไดแก คาตอบแทนวิทยากร  ป้ายโครงการ  คา
อาหาร  อาหารวาง และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องโดยถือปฎิบัติตาม(1
)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570) ลําดับที่ 8
 หนา 122
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งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพิมายตามโครงการจัดงานเทศกาล
เที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจําป

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นอุดหนุนตามโครงการโครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิ
มาย นครราชสีมา ประจําป 2565 โดยถือปฎิบัติตาม(1)ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  (2
) หนังสืออําเภอพิมาย ที่ นม 1318/ว1777 ลว 9
 พฤษภาคม  2565  เรื่อง  การอุดหนุนงบประมาณจัดงานเทศ
กาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจําป 2565
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 6
 หนา 121
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง

อําเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมการทองเที่ยว  เชน  คาป้าย
โครงการ   ป้ายประชาสัมพันธ แผนพับ ฯลฯ คาวัสดุที่เกี่ยว
เนื่อง ทุกรายการถัวเฉี่ยกันได จํานวน 20,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 1
 หนา 39
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง

อําเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,402,980 บาท แยกเป็น 
แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,402,980 บาท
งบบุคลากร รวม 939,960 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 939,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 777,960 บาท

  -เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปขา
ราชการสวนทองถิ่น จํานวน 2  ตําแหนง ดังนี้ (1) ผอ.กองสงเสริม
การเกษตร  (2)นักวิชาการเกษตร ตามตําแหนงที่กรอบอัตรากําลัง
กําหนดไว จํานวน 12 เดือน เปนไปตาม (1) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  (2) หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ โดยถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับ
ที่ 7 ลงวันที่  27 เมษายน   พ.ศ.2559  รายละเอียดดังนี้ (1)ผอ
.กองการเกษตร จํานวน 1 คน เปน
เงิน 3,500/เดือน/12 เดือน รวมเปนเงิน 42,000.- บาท
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คน
งาน โดยถือปฎิบัติตาม(1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  (2)ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจาง  ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557  รายละเอียดดัง
นี้ (1)คนงานเปนเงิน 9,000/เดือน/12 เดือน รวมเปน
เงิน 108,000.- บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง โดยถือปฎิ
บัติตาม(1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 (2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ใหพนักงานลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบลไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม  2558  รายละเอียดดังนี้ (1) คน
งาน จํานวน 1 อัตรา  ในอัตราเดือนละ 1,000.-บาท
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งบดําเนินงาน รวม 463,020 บาท
ค่าตอบแทน รวม 139,220 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 64,220 บาท

(1)เปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) ตั้งไว 44,220.-บาท
-เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป)ใหแก (1) ผอ.กองการเกษตร (2)คนงาน   โดยถือปฎิบัต
 ิตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 (2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27  ลว. 29 ธ.ค. 59
2.คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จาง ตั้งไว  20,000.-บาท
-เพื่อเปนเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจาง 
โดยถือปฎิบัติตาม (1) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ว85 ลว. 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (2) ประกาศองคการบริหาร
สวนตําบลนิคมสรางตนเอง เรื่อง หลักเกณฑการ เบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารงานพัสดุ พ.ศ.2562  ฉบับลงวันที่  2 ธันวาคม  2562

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่นมาปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยถือปฎิบัติตาม
 (1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2409  ลว 17 พฤศจิกายน 2559  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฎิบัต
 ิงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อเปนคาเชาบานหรือเชาซื้อบานใหขาราชการสวนทองถิ่นที่มี
สิทธิเบิกได  โดยปฏิบัติตาม(1)ระเบียบระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการสวนทองถิ่นที่
มีสิทธิเบิกไดโดยถือปฎิบัติตาม(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 308,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาจางถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
จางเหมาทําปายประชาสัมพันธ คาจางเหมาในการทําของ คาจาง
เหมาบริการอื่นๆและอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
ขาราชการสวนทองถิ่นและพนักงานจาง เชน คาพาหนะ คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน คาผานทางดวนพิเศษ
และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องโดยถือปฎิบัติตาม (1)ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2561
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2561
(4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว388
 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนาสํานักงาน อบต.นิคมสรางตนเอง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
หนาสํานักงาน อบต.นิคมสรางตนเอง  โดยดําเนินการปูบล็อก
หญาหนาสํานักงาน อบต.พื้นที่ กวาง 8.5 ม.*38 ม. หรือพื้นที่
ดําเนินการ 323 ตร.ม.และรายจายที่เกี่ยวเนื่อง
ตามแบบแปลน อบต.กําหนด
--เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

โครงการปองกันโรคระบาดปศุสัตว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปองกันโรคระบาดปศุสัตว โดยถือ
ปฎิบัติตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม(พ.ศ.2561 (2) หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3218 ลงวันที่ 4
 มิถุนายน 2564 เรื่อง แนวทางการใชจายงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกรณีเกิดโรคระบาดสัตว
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 16
 หนา 38

โครงการพัฒนากลุมเกษตรกร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการพัฒนากลุม
เกษตรกร เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาปายโครงการ  คาตอบ
แทนวิทยากร  คาวัสดุและรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัว
เฉลี่ยกันได จํานวน 20,000.- บาทโดยถือปฎิบัติตาม(1)ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 7
 หนา 36
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โครงการพัฒนาสมุนไพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการพัฒนา
สมุนไพร เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาปายโครงการ  คาตอบ
แทนวิทยากร  คาวัสดุและรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัว
เฉลี่ยกันได จํานวน 5,000.- บาทโดยถือปฎิบัติตาม(1)ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 1
 หนา 34

โครงการลดการเผาในพื้นที่ทําการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการลดการเผาในพื้นที่
ทําการเกษตร เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาปายโครงการ  คา
ตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุและรายจายอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 5,000.- บาทโดยถือปฎิบัต
 ิตาม(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 2
 หนา 34

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา(ฉีดวัคซีน) จํานวน 99,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา เชน จัดซื้อ/คาฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา และวัสดุอุปกรณที่จําเปนของงาน
สัตวแพทย และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนถัวเฉี่ยกัน
ได จํานวน 99,000.-บาท โดยถือปฎิบัติตาม (1) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  (2)หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657  ลงวันที่  30
  มิถุนายน 2565  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 14
 หนา 37
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา(สํารวจ
จํานวนขอมูลจํานวนประชากรสุนัขและแมว)

จํานวน 19,800 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ในการสํารวจ
ประชากรสุนัขและแมวทั้งที่มีเจาของและไมมีเจา
ของ จํานวน 19,800.-บาท โดยถือปฎิบัติตาม (1) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 (2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657  ลงวัน
ที่  30  มิถุนายน 2565  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 15
 หนา 37

โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาปาย
โครงการ  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุและรายจายอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 20,000.- บาทโดยถือปฎิ
บัติตาม(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 8
 หนา 36

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน ซอมคอมพิวเตอร  ซอมเครื่องพิมพ ซอม
รถยนต และครุภัณฑอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

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

-เพื่อเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ลวดเย็บ
กระดาษ หมึก เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก น้ํายาลบคําผิด ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ และที่เกี่ยว
เนื่อง
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

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

-เพื่อเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล  ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเชอร กระดาษตอเนื่อง  ชีดีรอมไดร
ฟ และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง

อําเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานการเกษตร

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

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ โครงการปลูกตนไมเฉลิม
พระเกียรติ  เชน คาจัดซื้อกลาไม ตนไมตางๆ คาแรงงานขนยาย
ตนไม เตรียมสถานที่ คาป้ายโครงการ ทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได จํานวน 10,000.- บาท
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 5
 หนา 35

โครงการสงเสริมการใชชีวภัณฑในการควบคุมศัตรูพืช/กลิ่น ขยะ น้ํา
เสีย

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ โครงการสงเสริมการใชชี
วภัณฑในการควบคุมศัตรูพืช/กลิ่น ขยะ น้ําเสีย  เชน  คาป้าย
โครงการ  คาอาหาร และอาหารวาง คาตอบแทน
วิทยากร ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 5,000.- บาท
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 7
 หนา 35
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาฐิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาฐิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เชน คา
อาหาร  คาอาหารวาง คาป้ายโครงการ  คาตอบแทนวิทยากร คา
วัสดุและรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได จํานวน 5,000.- บาทโดยถือปฎิบัติตาม(1)ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 4
 หนา 35

โครงการอนุรักษพันธุปลาในแหลงน้ําธรรมชาติ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการอนุรักษพันธุปลาใน
แหลงน้ําธรรมชาติเขตตําบลนิคมสรางตนเอง เชน คาจัดซื้อพันธ
 ุปลาตางๆ เตรียมสถานที่ คาแรงงานขนยายพันธปลา  คาป้าย
โครงการ ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.-บาท
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 10
 หนา 36
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง

อําเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,382,100 บาท แยกเป็น 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง รวม 6,382,100 บาท
งบลงทุน รวม 6,382,100 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,382,100 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสราง ถนน คสล. บานจํานงคพัฒนา หมูที่ 22 (ซอย 4 
เชื่อมถนนสายเมน 1)

จํานวน 71,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. บานจํานงคพัฒนา หมูที่ 22
 (ซอย 4 เชื่อมถนนสายเมน 1) รายละเอียดโครงการ
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะ
ทาง 9.40 เมตรหนา 0.15  เมตร 
-พื้นที่ชะลอเลี้ยว 88.36 ตร.ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 56.40
 ตารางเมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งปายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 ) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
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โครงการกอสราง ถนน คสล. บานพิทักษพัฒนา หมูที่ 21 (ซอยขาง
บานนางอรุณวรรณ  พวกดี)

จํานวน 293,800 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. บานพิทักษพัฒนา หมูที่ 21
 (ซอยขางบานนางอรุณวรรณ  พวกดี)
รายละเอียดโครงการ
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะ
ทาง 175 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 525.00 ตาราง
เมตร
-ติดตั้งปายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 )  เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

โครงการกอสรางถนน คสล. ตอของเดิม บานโนนกระเบื้อง หมูที่ 7 
(จากบานนายบุญเทียม  กาศนอก เชื่อมถนนพิมาย - หินดาด)

จํานวน 308,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ตอของเดิม บาน
โนนกระเบื้อง หมูที่ 7 (จากบานนายบุญเทียม  กาศนอก เชื่อม
ถนนพิมาย - หินดาด
รายละเอียดโครงการ
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะ
ทาง 142 เมตร
หนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 568.00 ตาราง
เมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งปายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 ) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
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โครงการกอสรางถนน คสล. ตอของเดิม บานพิทักษากร หมูที่ 2 
(ซอย 1 สายเมน 1 เชื่อมบานโนนสูง ม. 13)

จํานวน 494,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ตอของเดิม บานพิทักษา
กร หมูที่ 2 (ซอย 1 สายเมน 1 เชื่อมบานโนนสูง ม. 13
รายละเอียดโครงการ
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะ
ทาง 145 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 870.00 ตาราง
เมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งปายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 ) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

โครงการกอสรางถนน คสล. ตอของเดิม บานพิทักษากร หมูที่ 2 
(ซอย 2 สายเมน 1  เชื่อมสายเมน2)

จํานวน 494,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ตอของเดิม บานพิทักษา
กร หมูที่ 2 (ซอย 2 สายเมน 1 เชื่อมสายเมน 2
รายละเอียดโครงการ
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะ
ทาง 145 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 870.00 ตาราง
เมตร
- ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตรพรอมบดทับแนน
- ติดตั้งปายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
- ติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
- แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 )  เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
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โครงการกอสรางถนน คสล. ตอของเดิม บานสะแกงาม  หมูที่ 10  
(ซอยบานนายสมซง  เต็งกลาง )

จํานวน 91,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ตอของเดิม บานสะแกงาม หมู
ที่ 10 (ซอยบานนายสมซง  เต็งกลาง
รายละเอียดโครงการ 
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะ
ทาง 54 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 162.00 ตาราง
เมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งปายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 )  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

โครงการกอสรางถนน คสล. ตอของเดิม บานหนองขอน หมูที่ 14 
(ซอย 2 เชื่อม ต.รังกาใหญ)

จํานวน 494,800 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ตอของเดิม บานหนอง
ขอน หมูที่ 14 (ซอย 2 เชื่อม ต.รังกาใหญ
รายละเอียดโครงการ
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะ
ทาง 175 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 875.00  ตาราง
เมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งปายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 ) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 
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โครงการกอสรางถนน คสล. บานถาวรพัฒนา หมูที่ 15 (สายเลียบ
อางฉกาจ  ตอของเดิม)

จํานวน 96,600 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. บานถาวรพัฒนา หมูที่ 15
 (สายเลียบอางฉกาจ ตอของเดิม
รายละเอียดโครงการ
ชวงที่ 1
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง  4.00
 เมตร ระยะทาง 10 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 40.00 ตาราง
เมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตรพรอมบดทับแนน
ชวงที่ 2
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะ
ทาง 26.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 132.50 ตาราง
เมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งปายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 ) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
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โครงการกอสรางถนน คสล. บานโพธิ์งาม หมูที่ 12 (ซอยบานนาง
สัมฤทธิ์  มีชัยรัตน  - ถนนสายเลียบวัด)

จํานวน 282,800 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. บานโพธิ์งาม หมูที่ 12 (ซอย
บานนางสัมฤทธิ์ มีชัยรัตน - ถนนสายเลียบวัด
รายละเอียดโครงการ
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะ
ทาง 166 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 498.00 ตาราง
เมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งปายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 ) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

โครงการกอสรางถนน คสล. บานโพธิ์งาม หมูที่ 12 (ซอยบานอารีย  
ชาติดี)

จํานวน 120,900 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. บานโพธิ์งาม หมูที่ 12 (ซอย
บานอารีย  ชาติดี)
รายละเอียดโครงการ
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะ
ทาง 70 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 210.00 ตาราง
เมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งปายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 ) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
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โครงการกอสรางถนน คสล. บานสะแกงาม หมูที่ 10  (ซอยบานนาย
โปย  นวลกลาง)

จํานวน 219,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. บานสะแกงาม หมูที่ 10 (ซอย
บานนายโปย นวลกลาง)
รายละเอียดโครงการ 
ชวงที่ 1 
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ระยะ
ทาง 44.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 111.25 ตาราง
เมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตรพรอมบดทับแนน
ชวงที่ 2
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 2.00 เมตร ระยะ
ทาง 25 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 50.00 ตาราง
เมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตรพรอมบดทับแนน
ชวงที่ 3
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ระยะ
ทาง 92.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 231.25 ตาราง
เมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งปายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 )  เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
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โครงการกอสรางถนน คสล. บานสะแกงาม หมูที่ 10 (ซอยบานนาง
สนอง  นอนา)

จํานวน 82,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. บานสะแกงาม หมูที่ 10 (ซอย
บานนางสนอง นอนา) 
รายละเอียดโครงการ
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะ
ทาง 48 เมตรหนา 
0.15  เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 144.00 ตารางเมตร
-ติดตั้งปายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 ) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

โครงการกอสรางถนน คสล. บานสะแกงาม หมูที่ 10 (ซอยบานนาย
ถวน  ชอบจิตรตอของเดิม

จํานวน 51,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. บานสะแกงาม หมูที่ 10 (ซอย
บานนายถวน ชอบจิตรตอของเดิม)
รายละเอียดโครงการ
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะ
ทาง 31 เมตร
 หนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 93.00 ตาราง
เมตร
-ติดตั้งปายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 )เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
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โครงการกอสรางถนน คสล. บานสายชลพัฒนา หมูที่ 18 (จากหนา
ฟารมนายโต - สวนนายอานัติ   แสงพิมาย)

จํานวน 251,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. บานสายชลพัฒนา หมูที่ 18
 (จากหนาฟารมนายโต - สวนนายอานัติ  แสงพิมาย)
รายละเอียดโครงการ
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะ
ทาง 150 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 450.00 ตาราง
เมตร
-ติดตั้งปายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 ) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

โครงการกอสรางถนน คสล. บานสายชลพัฒนา หมูที่ 18 (ซอยฟารม
นางสมหมาย   สมดี)

จํานวน 359,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. บานสายชลพัฒนา หมูที่ 18
 (ซอยฟารมนางสมหมาย สมดี)
รายละเอียดโครงการ
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะ
ทาง 215 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 645.00 ตาราง
เมตร
-ติดตั้งปายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 ) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
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โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองหญาขาว หมูที่ 11  (ซอย
บานคําไพ   เด็ดดวงรัมย)

จํานวน 115,900 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. บานหนองหญาขาว หมูที่ 11
 (ซอยบานนายคําไพ เด็ดดวงรัมย)
รายละเอียดโครงการ
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะ
ทาง 70 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 210.00 ตาราง
เมตร
-ติดตั้งปายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 )  เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองหญาขาว หมูที่ 11 (ซอยบาน
นางสาวสะอิ้ง  สุภะสีมากุล)

จํานวน 159,700 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. บานหนองหญาขาว หมูที่ 11
 (ซอยบานนางสาวสะอิ้ง  สุภะสีมากุล)
รายละเอียดโครงการ
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะ
ทาง 93 เมตร
หนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 279.00 ตาราง
เมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งปายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 ) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
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โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองหญาขาว หมูที่ 11 (ซอยบาน
นายบุญเรือง  นพคุณ)

จํานวน 94,800 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. บานหนองหญาขาว หมูที่ 11
 (ซอยบานนายบุญเรือง นพคุณ) 
รายละเอียดโครงการ
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ระยะ
ทาง 69 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 172.50 ตาราง
เมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งปายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 ) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

โครงการขยายเขตทอเมนประปา  บานจํานงคพัฒนา  หมูที่ 22 จํานวน 96,600 บาท

-เพื่อจายเปนคาขยายเขตทอเมนประปา บานจํานงคพัฒนา หมู
ที่ 22
รายละเอียดโครงการ
-ขยายเขตทอเมนระบบประปา ความยาวรวม 635 เมตร
-ติดตั้งปายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
--เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 )เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
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โครงการติดตั้งการดเรล บานโนนกระเบื้อง หมูที่ 7 จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาติดตั้งการดเรล บานโนนกระเบื้อง หมูที่ 7 
รายละเอียดโครงการ
ชวงที่ 1  ติดตั้งการดเรลพรอมอุปกรณ ยาว 27 เมตร
ชวงที่ 2  ติดตั้งการดเรลพรอมอุปกรณ ยาว 27 เมตร
ชวงที่ 3  ติดตั้งการดเรลพรอมอุปกรณ ยาว 32 เมตร
-ติดตั้งปายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 )  เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

โครงการติดตั้งการดเรล บานบุญสงสามัคคี หมูที่ 20 จํานวน 57,700 บาท

-เพื่อจายเปนคาติดตั้งการดเรล บานบุญสงสามัคคี หมูที่ 20
รายละเอียดโครงการ
ชวงที่ 1
-ติดตั้งการดเรลพรอมอุปกรณ ยาว 39 เมตร
ชวงที่ 2
-ติดตั้งการดเรลพรอมอุปกรณ ยาว 20 เมตร
-ติดตั้งปายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 )  เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
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โครงการปูแอสฟสติกคอนกรีตทับถนน คสล. เดิม บานจํานงคภูมิ
เวศน หมูที่ 4 (เชื่อม ต.ในเมือง)

จํานวน 424,600 บาท

-เพื่อจายเปนคาปูแอสฟสติกคอนกรีตทับถนน คสล. เดิม บานจํา
นงคภูมิเวศน หมูที่ 4 (เชื่อม ต.ในเมือง)
รายละเอียดโครงการ
-งานปูผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร กวาง 6.00
 เมตร ยาว 245 เมตร 
หรือคิดเปนพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,470 ตร.ม.
-ติดตั้งปายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 )  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1

โครงการปูแอสฟสติกคอนกรีตทับถนน คสล. เดิม บานหนองหัวชาง 
หมูที่ 8 (สายกลางหมูบาน)

จํานวน 498,600 บาท

-เพื่อจายเปนคาปูแอสฟสติกคอนกรีตทับถนน คสล. เดิม บาน
หนองหัวชาง หมูที่ 8 (สายกลางหมูบาน)
รายละเอียดโครงการ
-งานปูผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร กวาง 6.00
 เมตร ยาว 288 เมตร 
 หรือคิดเปนพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,728.00 ตร.ม.
-ติดตั้งปายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 )  เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
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โครงการปูแอสฟสติกคอนกรีตทับถนน คสล. เดิม บานใหมฉมวก 
หมูที่ 6 (สายหนาศูนยพัฒนาเด็ก)

จํานวน 493,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาปูแอสฟสติกคอนกรีตทับถนน คสล. เดิม บานใหม
ฉมวก หมูที่ 6 (สายหนาศูนยพัฒนาเด็ก) 
รายละเอียดโครงการ
ชวงที่ 1 
-งานปูผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร กวาง 4.00
 เมตร ยาว 115 เมตร 
หรือคิดเปนพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 460.00 ตร.ม.
ชวงที่ 2
-งานปูผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร กวาง 5.00
 เมตร ยาว 250 เมตร 
หรือคิดเปนพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,250.00 ตร.ม.
-ติดตั้งปายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 )  เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

โครงการปูแอสฟสติกคอนกรีตทับถนนลาดยางเดิม บานบอสาม หมู
ที่ 9  (ซอย 3 เชื่อมสี่แยกสายเมน 3)

จํานวน 495,700 บาท

-เพื่อจายเปนคาปูแอสฟสติกคอนกรีตทับถนนลาดยางเดิม บานบอ
สาม หมูที่ 9 (ซอย 3 เชื่อมสี่แยกสายเมน 3)
รายละเอียดโครงการ
-งานปูผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร กวาง 6.00
 เมตร ยาว 207 เมตร 
ไหลทางขางละ 1.00 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 1,656 ตร.ม.
-ติดตั้งปายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 ) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
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ติดตั้งถังกรองน้ํารูปทรงแคปซูน บานจํานงคพัฒนา หมูที่ 22 จํานวน 152,600 บาท

-เพื่อจายเปนคาติดตั้งถังกรองน้ํารูปทรงแคปซูน บานจํานงค
พัฒนา หมูที่ 22
รายละเอียดโครงการ
-ติดตั้งถังกรองน้ําเหล็ก ศก.1.50 เมตร รูปทรงแคปซูน จํานวน 1
 จุด
-ติดตั้งปายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-  แบบแปลนตาม มาตรฐาน อปต..กําหนด
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 64,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 40,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) เนื่องจาก
มีการยกเลิกการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางลง 90% เป็นจาย
เต็มจํานวน จึงคาดการณวาจะไดรับรายไดคาภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางเพิ่มขึ้น

ภาษีป้าย จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) 
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับคาภาษีป้ายเพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 214,100 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการไวตามรายรับปงบประมาณที่ผานมา (2564) เนื่อง
จากคาดการณวาจะไดรับคาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา
เพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) เนื่องจาก
คาดการณวาจะไดรับคาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศ
หรือแผนปลิว เพื่อการโฆษณาลดลง
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) เนื่องจาก
คาดการณวาจะไดรับคาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคารลด
ลง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) เนื่องจาก
คาดการณวาจะไดรับคาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชยเพิ่ม
ขึ้น

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากันกับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งคาดการณ
วาจะไดรับคาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบกไมแตกตาง
จากปที่แลว

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา ( 2564) เนื่องจาก
คาดการณวาจะไดรับคาปรับการผิดสัญญาเพิ่มขึ้น

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) เนื่องจาก
คาดการณวาจะไดรับคาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการ
ที่เป็นอันตรายตอสุขภาพลดลง

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) เนื่องจาก
คาดการณวาจะไดรับคาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคารลด
ลง
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไวเทากันกับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจาก
คาดการณวาจะไดรับดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินใกลเคียงกันกับ
ปที่แลว 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 26,645,900 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 800,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) เนื่องจาก
คาดการณวาจะไดรับรายไดภาษีรถยนตเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,000,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) เนื่องจาก
คาดการณวาจะไดรับรายไดภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 5,000,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) เนื่องจาก
คาดการณวาจะไดรับรายไดภาษีมูลคาเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรราย
ไดฯเพิ่มขึ้น

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 273,900 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) เนื่องจาก
คาดการณวาจะไดรับรายไดภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มขึ้น

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 8,300,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) เนื่องจาก
คาดการณวาจะไดรับรายไดภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น
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คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) เนื่องจาก
คาดการณวาจะไดรับรายไดคาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตาม
กฎหมายวาดวยป่าไมเพิ่มขึ้น

คาภาคหลวงแร จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) เนื่องจาก
คาดการณวาจะไดรับรายไดคาภาคหลวงแรเพิ่มขึ้น

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) เนื่องจาก
คาดการณวาจะไดรับรายไดคาภาคหลวงปิโตรเลียมลดลง

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,100,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) เนื่องจาก
คาดการณวาจะไดรับรายไดคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินเพิ่มขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 37,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 37,000,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) เนื่องจาก
คาดการณวาจะไดรับเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มขึ้น
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