
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลนาเมือง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายข้ึนไว

โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลนาเมือง  และโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด  ดังตอไปนี้

ขอ  1  เทศบัญญัตินี้เรียกวา  "เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556"

ขอ  2  เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2555  เปนตนไป

ขอ  3  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 ไดตั้งจายเปน จํานวนเงิน ทั้งสิ้น 29,000,000  บาท

โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

ขอ  4  งบประมาณรายจายทั่วไป

1. ดานบริหารทั่วไป ยอดรวม 10,791,938     บาท

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป จํานวน 10,156,458      บาท

1.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน จํานวน 635,480          บาท

2.   ดานบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม 15,521,802     บาท

2.1  แผนงานการศึกษา จํานวน 4,772,196       บาท

2.2  แผนงานสาธารณสุข จํานวน 1,214,960       บาท

2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห จํานวน 732,520          บาท

2.4  แผนงานเคหะและชุมชน จํานวน 7,415,366       บาท

2.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน จํานวน 364,760          บาท

2.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จํานวน 1,022,000       บาท

3.  ดานเศรษฐกิจ ยอดรวม 759,280         บาท

3.1  แผนงานการเกษตร จํานวน 759,280          บาท

4.  ดานการดําเนินงานอ่ืนๆ ยอดรวม 1,926,980      บาท

4.1  แผนงานงบกลาง จํานวน 1,926,980       บาท

29,000,000     บาท

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556
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แผนงาน งบประมาณ

รวมงบประมาณรายจายทั้งสิ้น

หนา  14
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ขอ 5  ใหนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบ

           การเบิกจายเงินของเทศบาล

ขอ 6  ใหนายกเทศมนตรี  มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

                           ประกาศ  ณ  วันที่     เดือน                    พ.ศ. 2555

                                                                                            (ลงชื่อ)

                  (ลงชื่อ)

( นายบุญศรี  นาเมืองรักษ )

นายกเทศมนตรีตําบลนาเมือง



เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลนาเมือง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น บาท

ตั้งงบประมาณไวรวมทั้งสิ้น รวมสุทธิ 10,156,458 บาท

           1.1.1 งานบริหารทั่วไป 00111 ยอดรวม 7,910,020  บาท

งบบุคลากร 520000 รวม 5,308,440  บาท

หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) 521000 รวม 2,624,640  บาท

ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายกฯ 210100 จํานวน 695,520         บาท

   -  เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกนายกเทศมนตรี 12   เดือนๆ  ละ  27,600  บาท  

เงินเดือน  รองนายกเทศมนตรี 2 คนๆ ละ 12 เดือนๆละ 15,180 บาท   

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายกฯ 210200 จํานวน 120,000         บาท

 - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแก นายกเทศมนตรี 12 เดือน

เดือนละ 4,000 บาท รองนายกเทศมนตรี  2  คน 12  เดือน ๆ ละ 3,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกฯ 210300 จํานวน 120,000         บาท

 - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแก   นายกเทศมนตรี 12  เดือน

เดือนละ 4,000 บาท รองนายกเทศมนตรี  2  คน 12 เดือนๆ ละ 3,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกฯ 210400 จํานวน 198,720         บาท

  - เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก  เลขานุการนายกเทศมนตรี  12 เดือน 

เดือนละ 9,660 บาท  คาตอบแทนที่ปรึกษานายกฯ  12 เดือน เดือนละ 6,900 บาท 

ตั้งจายจากเงินรายได

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลนาเมือง

อําเภอเสลภูมิ  จังหวัดรอยเอ็ด

29,000,000         

1.  ดานบริหารงานท่ัวไป

          1.1  แผนงานบริหารทั่วไป

หนา  16
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ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 210600 จํานวน 1,490,400      บาท

   -  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแก ประธานสภาฯ 12  เดือนๆ ละ 15,180 บาท  

รองประธานสภาฯ 12  เดือนๆ  ละ 12,420 บาท สมาชิกสภา 10 คน 

คนละ12 เดือน เดือนละ 9,660 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

หมวดเงินเดือน  (ฝายประจํา) 522000 รวม 2,683,800  บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน  220100 รวม 1,517,760      บาท

   -  เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก พนักงานเทศบาล สํานักงานปลัด จํานวน 7 คน 

ไดแก ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหนาสํานักปลัด, เจาพนักงานธุรการ, 

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป, เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป, บุคลากร

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน  220200 รวม 151,680         บาท

   -  เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามวุฒิให แกพนักงาน

เทศบาลสํานักปลัด จํานวน 5 คน ไดแก หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป,

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป, บุคลากร, เจาพนักงานธุรการ ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินประจําตําแหนง  220300 รวม 67,200          บาท

   -  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแก ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล)

เดือนละ 5,600 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินคาจางพนักงานจาง  220600 รวม 606,960         บาท

   -  เพื่อจายเปนเงินคาจางใหแก  พนักงานจาง  สํานักงานปลัด  จํานวน  8  คน 

ไดแก ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ ,นักการภารโรง ,พนักงานขับรถยนต ,ผูชวยเจาหนาที่

บันทึกขอมูล ,ยาม, คนสวน , พนักงานขับเคร่ืองจักรกล(เบา) ,คนครัว 

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง 220700 รวม 273,000         บาท

 - เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางสํานักงานปลัด

จํานวน 8 คน ไดแก ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ, นักการภารโรง ,พนักงานขับรถยนต

ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล, ยาม, คนสวน, พนักงานขับเคร่ืองจักรกล(เบา),

คนครัว ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินอ่ืนๆ  221100 รวม 67,200          บาท

  - เพื่อจายเปนเงินตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนปลัดเทศบาล

เดือนละ 5,600 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดําเนินการ 530000 รวม 2,209,080  บาท

หมวดคาตอบแทน 531000 รวม 587,400     บาท

ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล 310100 รวม 422,200         บาท

   -  คาตอบแทนผูสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาล จํานวน 30,000           บาท

ตั้งจายจากเงินรายได

  -   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาลตําบลนาเมือง จํานวน 8,000             บาท

ตั้งจายจากเงินรายได

  - คาตอบแทนผูจัดเก็บ/บันทึกขอมูล จปฐ  , กชช2ค ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 45,000           บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2556-2558)  ขอ 23 หนา  54

 - เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนฯ ใหแก พนักงานเทศบาล  จํานวน 339,200          บาท

และพนักงานจางของสํานักงานปลัด ประจําป 2556  ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทคาเบี้ยประชุม 310200 รวม 15,000          บาท

 - เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการสภาเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 310300 รวม 5,000            บาท

  - เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก พนักงานเทศบาลและพนักงานจางสํานักปลัด

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทคาเชาบาน 310400 รวม 19,200          บาท

 - เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานแกพนักงานเทศบาล สํานักงานปลัด

ผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 310500 รวม 16,000          บาท

     -  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ใหแก พนักงานเทศบาล

สํานักงานปลัด หรือผูซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ  ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 310600 รวม 110,000         บาท

    -  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ใหแก พนักงานเทศบาลสํานักปลัด

หรือผูซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ และคาตรวจสุขภาพประจําปฯ ตั้งจายจากเงินรายได

หมวดคาใชสอย 532000 รวม 805,000     บาท

ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 320100  แยกเปน รวม 260,000         บาท

   -  คาจัดซื้อหรือคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน วารสาร/โฆษณา จํานวน 100,000          บาท

สื่อหรือสิ่งพิมพตาง ๆ เว็บไซด ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 16 หนา 65
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   -  คาธรรมเนียมและลงทะเบียนในการฝกอบรม สัมมนา ของฝายบริหาร/ จํานวน 150,000          บาท

สมาชิกสภา/พนักงานเทศบาล/พนักงานจาง ของสํานักงานปลัด

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 1 หนา 70

 -  คาเบี้ยประกันรถยนต , รถจักรยานยนต ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 10,000           บาท

ประเภทเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 320200  แยกเปน รวม 65,000          บาท

   -  คารับรอง  เพื่อจายเปนคาอาหาร  เคร่ืองดื่ม  คาของขวัญ  เคร่ืองใชในการ จํานวน 40,000           บาท

รับรองบุคคล  ตอนรับบุคคล  คณะบุคคล  การประชุมสภา  คณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทําแผน คณะพัฒนาเทศบาล คณะติดตามและประเมินผลแผน

และคาใชจายในการประชุมตาง ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได

   -  คาใชจายในการจัดงานตางๆ เชน วันปยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา  จํานวน 25,000           บาท

 พิธีทางศาสนา, วันเทศบาล, วันทองถ่ินไทย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

หมวดอ่ืนๆ  320300  แยกเปน รวม 380,000         บาท

  -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชา จํานวน 180,000          บาท

ที่พักและคาใชจายอ่ืน ๆ   ของผูบริหาร   สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล   และ

พนักงานจาง ของสํานักงานปลัด  ตั้งจายจากเงินรายได

 -  โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารถผูบริหาร จํานวน 200,000          บาท

สมาชิกสภา และพนักงาน และศึกษาดูงาน   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558)  ขอ 3  หนา 70

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ 320400 รวม 100,000         บาท

    -  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ    

ของเทศบาลตําบลนาเมือง  เพื่อใหใชงานไดตามปกติตั้งจายจากเงินรายได  

หมวดคาวัสดุ 533000 รวม 484,680     บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน 330100 รวม 110,000         บาท

  -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ สิ่งของเคร่ืองใชตางๆ เชน กระดาษ ปากกา จํานวน 80,000           บาท

แฟมฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน พัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) 

 ขอ 1 หนา 63

  - จัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ และ จํานวน 30,000           บาท

ปกปองสถาบัน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 4 หนา 63

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
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ประเภทวัสดุอ่ืนๆ  331700 รวม 84,680          บาท

     -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหนังสือพิมพ  ใหแก สํานักงานเทศบาล หมูบานตาง ๆ 

ทั้ง 20 หมูบาน และโรงเรียน 9 แหง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558)  ขอ 23  หนา 58 

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง 330700 รวม 50,000          บาท

   -  เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะ  เชน น้ํามันเบรก  แบตเตอร่ี  ยางรถยนต  

หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 330800 รวม 120,000         บาท

     -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน  น้ํามันดีเซล-เบนซิน  

น้ํามันเคร่ือง  กาซหุงตม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  

(พ.ศ. 2556-2558)  ขอ 10  หนา 64

ประเภทวัสดุงานบานงานครัว 330300 รวม 20,000          บาท

     -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเคร่ืองใชในครัวเรือน   เชน ไมกวาด    

น้ํายาทําความสะอาดพื้น  ไมถูพื้น แกวน้ํา น้ําดื่ม ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 331400 รวม 100,000         บาท

     -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร   เชน   แผนบันทึกขอมูล  หมึก   

โปรแกรมที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2556-2558)  ขอ 3 หนา 63

หมวดคาสาธารณูปโภค 534000 ยอดรวม 332,000     บาท

ประเภทคาไฟฟา 340100 รวม 200,000         บาท

    -  เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับสํานักงานเทศบาล  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   โรงปุย   ไฟฟาสองสวางสาธารณะ  ฯลฯ   

ตั้งจายจากเงินรายได   

ประเภทคาโทรศัพท 340300 รวม 10,000          บาท

     -  เพื่อจายเปนคาโทรศัพทของสํานักงานเทศบาล     ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทคาไปรษณีย 340400 รวม 8,000            บาท

  -  เพื่อจายเปนคาไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทคาบริการโทรคมนาคม 340500 รวม 114,000         บาท

     -  เพื่อจายเปนคาบริการ leadline  internet เดือนละ 9,418.14 บาท 

พรอมคาเชาสัญญาณ และ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน 540000 รวม 372,500     บาท

หมวดคาครุภัณฑ 541000 รวม 372,500         บาท

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 410100  ตั้งจายจากเงินรายได  แยกเปน รวม 234,500         บาท

 - คาจัดซื้อโตะปฏิบัติงานและเกาอ้ี จํานวน 4 ชุด (ตั้งจายตามราคาทองตลาด)  จํานวน 20,000           บาท

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนสามป (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 2 หนา 63

 - คาจัดซื้อโตะขาเหล็กพับไดพื้นปูโฟเมกา จํานวน 10 ตัว จํานวน 20,000           บาท

(ตั้งจายตามราคาทองตลาด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฎในแผนสามป (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 5 หนา 63

 -  คาจัดซื้อเกาอี้พลาสติก เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พลาสติก จํานวน 300 ตัว จํานวน 90,000           บาท

(ตั้งจายตามราคาทองตลาด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 7 หนา 64

 -  คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 4,500             บาท

ตูกระจกบานเลื่อน (ไมมี มอก.) (ตั้งจายตามราคาทองตลาด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 29 หนา 67

 -  คาจัดซื้อเต็นท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเต็นท จํานวน 4 หลัง จํานวน 100,000          บาท

(ตั้งจายตามราคาทองตลาด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 23 หนา 66

ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 410700 รวม 80,000          บาท

  -  คาจัดซื้อเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ จํานวน 40,000           บาท

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA  ขนาดไมนอยกวา 3,000 ANSI Lumens 

จํานวน 1 เคร่ือง พรอมติดตั้ง (ตั้งจายตามราคาทองตลาด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 33 หนา 67 

  -  คาจัดซื้อชุดเคร่ืองเสียงติดรถยนตสําหรับงานกระจายเสียง เพื่อจายเปน จํานวน 40,000           บาท

คาจัดซื้อเครื่องเสียงติดรถยนตสําหรับงานกระจายเสียงประชาสัมพันธพรอมติดตั้ง

จํานวน 1 ชุด (ตั้งจายตามราคาทองตลาด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฎในแผนสามพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 35  หนา 67 

ประเภทคาครุภัณฑงานบานงานครัว  410900 รวม 28,000          บาท

 -  คาจัดซื้อตูเย็น เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 6,500             บาท

(ตั้งจายตามราคาทองตลาด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 12 หนา 64
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 -  คาจัดซื้อเคร่ืองทําน้ําเย็น เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองทําน้ําเย็นและรอน จํานวน 6,500             บาท

แบบใชขวด ขนาด 2 กอก จํานวน 1 เคร่ือง (ตั้งจายตามราคาทองตลาด)

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 24 หนา 66

 -  คาจัดซื้อเคร่ืองตัดหญา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองตัดหญา จํานวน 15,000           บาท

เปนเคร่ืองตัดหญาแบบสะพาย เคร่ืองยนตขนาดไมต่ํากวา 1.5 แรงมา 

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 30 ซีซี พรอมใบมีด จํานวน 1 เคร่ือง ราคา 5,000 บาท

และเคร่ืองตัดหญาแบบเข็น เคร่ืองยนตขนาดไมต่ํากวา 5 แรงมา 

ขนาดเสนผาศูนยกลางของลอ ประมาณ 26 นิ้ว รัศมีตัดหญาไดกวาง 

ไมนอยกวา 20 นิ้ว ความจุถังน้ํามันเคร่ืองยนตไมนอยกวา 1.5 ลิตร จํานวน 1 เคร่ือง

ราคา 10,000 บาท (ตั้งจายตามราคาทองตลาด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 34 หนา 67 

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รวม 30,000          บาท

 - คาจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค

จํานวน 1 เคร่ือง 

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.50 GHz 

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 640 GB 

 - มีจอภาพ LED รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366x786 pixel

  และมีขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว 

พรอมอุปกรณ เมาส และกระเปา (ตั้งจายตามราคาทองตลาด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 25 หนา 66 

งบอุดหนุน 560000 รวม 20,000       บาท

หมวดเงินอุดหนุน 561000 รวม 20,000       บาท

ประภทเงินอุดหนุนสวนราชการ 610200 รวม 20,000          บาท

  - อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดรอยเอ็ด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 20,000           บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2556-2558)  ขอ 8 หนา 60
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           1.1.2  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112 ยอดรวม 230,320     บาท

งบบุคลากร 520000 รวม 190,320     บาท

หมวดเงินเดือน  (ฝายประจํา) 522000 รวม 190,320     บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 220100 รวม 124,800         บาท

   -  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล    สํานักงานปลัด    จํานวน 1  คน 

 ไดแก เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน    ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ  ของพนักงาน 220100 รวม 65,520          บาท

   -  เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามวุฒิ

แก เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน     ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินการ 530000 รวม 40,000       บาท

หมวดคาใชสอย 532000 รวม 40,000          บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย รวม 40,000          บาท

หมวดอ่ืนๆ  320300

   -  เพื่อจายเปนคาจัดทําโครงการเวทีประชาคมตําบลนาเมือง ในการรวมคิด จํานวน 20,000           บาท

รวมเสนอและรวมจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลนาเมือง   ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 5 หนา 68 

   -  เพื่อจายเปนคาจัดทําโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 20,000           บาท

เพื่อรับฟงความคิดเห็น รับเร่ืองรองทุกขอยางใกลชิด รวดเร็ว เห็นสภาพปญหาอยางแทจริง   

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 4 หนา 68 
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           1.1.3  งานบริหารงานคลัง 00113 ยอดรวม 2,016,118  บาท

งบบุคลากร 520000 รวม 1,211,118  บาท

หมวดเงินเดือน  (ฝายประจํา) 522000 รวม 1,211,118  บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 220100 รวม 669,120         บาท

     -  เพื่อจายเปนคาเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองคลัง   จํานวน 4  คน  ไดแก   

ผอ.กองคลัง ,นักวิชาการเงินและบัญชี ,นักวิชาการพัสดุ ,นักวิชาการจัดเก็บรายได  

ตั้งจายจากเงินรายได  

ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานเทศบาล 220200 รวม 177,918         บาท

     -  เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามวุฒิ ใหแกพนักงานเทศบาล

กองคลัง จํานวน  3  คน   ไดแก นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุ, 

นักวิชาการจัดเก็บรายได  ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทคาจางพนักงานจาง 220600 รวม 279,840         บาท

     -  เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางกองคลัง  จํานวน 3 คน ไดแก  ผูชวยเจาหนาที่

การเงินและบัญชี ,   ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ  ,  ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได   

ตั้งจายเงินรายได

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงานจาง 220700 รวม 84,240          บาท

   -  เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว  ใหแก   พนักงานจาง   จํานวน  3  คน  

ไดแก ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี , ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ , ผูชวยเจาหนาที่

จัดเก็บรายได  ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินการ 530000 รวม 755,000     บาท

หมวดคาตอบแทน 531000 รวม 275,000     บาท

ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. 310100 รวม 195,000         บาท

  -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการเปดซองสอบราคา  ประกวดราคา    จํานวน 15,000           บาท

และคณะกรรมการตรวจงานจาง  ตั้งจายจากเงินรายได

    -   เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน ฯ   ใหแกพนักงานเทศบาล   และ จํานวน 180,000          บาท

พนักงานจางกองคลัง  ประจําป 2556   ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  310300 รวม 20,000          บาท

   - เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก  พนักงานเทศบาลและพนักงานจางกองคลัง   

ตั้งจายจากเงินรายได



เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลนาเมือง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
หนา  25

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 310500 รวม 10,000          บาท

     -   เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานเทศบาลกองคลัง  

หรือผูซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 310600 รวม 50,000          บาท

     -  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ใหแก พนักงานเทศบาล

กองคลังหรือผูซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ตั้งจายจากเงินรายได

หมวดคาใชสอย 532000 รวม 230,000     บาท

ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  320100 รวม 130,000         บาท

   - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจัดทําเอกสาร คาวารสาร จํานวน 50,000           บาท

คาจางเหมาโฆษณา สื่อตางๆ  สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 16 หนา 65 

   - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนอบรมสําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจาง จํานวน 60,000           บาท

กองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 1 หนา 70

   - เพื่อจายเปนคาจําทําโครงการพัฒนางานจัดเก็บรายได จํานวน 20,000           บาท

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 8 หนา 69

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  320200 รวม 20,000          บาท

   -  เพื่อจายเปนคารับรองเก่ียวกับหนวยงานผูตรวจ    เชน   สํานักงานสงเสริม

การปกครองทองถ่ินอําเภอ จังหวัด กรมสงเสริมฯ สํานักงานตรวจเงินแผนดินฯลฯ  

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทรายจายเพ่ือการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน 320400 รวม 30,000          บาท

     -  เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสินอ่ืนๆ ของกองคลัง

 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2556-2558)  ขอ 11

หนา 64

หมวดอ่ืน  320300 รวม 50,000 บาท

     -  เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการ คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ใหแก  

พนักงานเทศบาลและพนักงานจางกองคลัง   ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 1 หนา 70

ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย



เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลนาเมือง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
หนา  26

หมวดคาวัสดุ 533000 รวม 250,000     บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน 330100 รวม 55,000          บาท

   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ  ปากกา  แฟม ฯลฯ จํานวน 50,000           บาท

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 1 หนา 63

 -  เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน  กระดาษ  ปากกา ฯลฯ  ในการปฏิบัติ จํานวน 5,000             บาท

งานของศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อ/จาง อําเภอเสลภูมิ ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฎในแผนสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 15 หนา 65

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 331400 รวม 65,000          บาท

     -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกขอมูล หมึก  

โปรแกรมที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอร   ตั้งจายจากเงินรายได 

 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 3 หนา 63

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอหลื่น 330800 รวม 100,000         บาท

     - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล เบนซิน ฯลฯ  

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 10 หนา 64

ประเภทวัสดุยานพาหนะขนสง 330700 รวม 30,000          บาท

     - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะขนสง เชน ยางรถยนต แบตเตอร่ีฯลฯ  

ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน 540000 รวม 50,000       บาท

หมวดคาครุภัณฑ 541000 รวม 50,000       บาท

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 410100 จํานวน 50,000          บาท

     -  คาจัดซื้อเคร่ืองถายเอกสาร เพื่อจายเปนคาจัดซื่อเคร่ืองถายเอกสาร

ระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง ความเร็วในการถายเอกสาร (A4) 20 แผน/นาที

มีชุดอุปกรณเสริมที่ชวยใหรองรับกระดาษที่ขนาดแตกตางกันได 

(ตั้งจายตามราคาทองตลาด) ตั้งจายจากเงินรายได 

ปรากฎในแผนสามป (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 26 หนา 66



เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลนาเมือง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
หนา  27

ตั้งงบประมาณไวรวมทั้งสิ้น รวมสุทธิ 635,480     บาท

        1.2.1 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  00121 ยอดรวม 169,320     บาท

งบบุคลากร 520000 รวม 151,320     บาท

หมวดเงินเดือน  (ฝายประจํา) 522000 รวม 151,320     บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 220100 รวม 131,400         บาท

     - เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก  พนักงานเทศบาลสํานักงานปลัด จํานวน 1 คน 

ไดแก  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ  ของพนักงาน 220200 รวม 19,920          บาท

     - เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามวุฒิใหแก

 เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินการ 530000 รวม 18,000       บาท

หมวดคาใชสอย 532000 รวม 18,000       บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย รวม 18,000           บาท

หมวดอ่ืน ๆ   320300

    -  เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการสายตรวจรวมใจปองกันภัย จํานวน 18,000           บาท

ในชุมชนโดยเทศบาลตําบลนาเมืองรวมกับสถานีตํารวจภูธรอําเภอเสลภูมิ

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 11 หนา 53

           1.2.2  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 ยอดรวม 466,160     บาท

งบดําเนินการ 530000 รวม 288,160     บาท

หมวดคาตอบแทน 531000 รวม 20,000       บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน รวม 20,000          บาท

แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  310100

  -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิก อปพร. และผูปฏิบัติหนาที่เปนประโยชน

ตอราชการ ตามคําสั่งเทศบาลตําบลนาเมือง หรือคาพาหนะเดินทางเขารวม  

งานวัน อปพร. จังหวัดรอยเอ็ด ตั้งจายจากเงินรายได 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2556-2558)  ขอ 3 หนา 52

           1.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน



เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลนาเมือง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
หนา  28

หมวดคาใชสอย 532000 รวม 218,160     บาท

ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 320100  รวม 128,160         บาท

  -  เพื่อจายเปนคาจางเหมาปฏิบัติงานดานการปองกันสาธารณภัย(พนักงานดับเพลิง)

จํานวน 2 คน คนละ 5,340 บาทตอเดือน ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 9  หนา 64  

ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย รวม 90,000          บาท

หมวดอ่ืน ๆ   320300

     -  เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม และ จํานวน 40,000           บาท

สงกรานต ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558)

ขอ 1 หนา 52

     -  เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการฝกซอมแผนปองกันภัยฝายพลเรือน/ จํานวน 50,000           บาท

ฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)   ขอ 2 หนา 52

หมวดคาวัสดุ 533000 รวม 50,000       บาท

ประเภทวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 331600 รวม 20,000          บาท

     -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณที่ใชในการดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง

น้ํายาเติมถังดับเพลิง สายฉีดน้ําและอ่ืน ๆ ที่จําเปน  ตั้งจายจากเงินรายได  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 6 หนา 52

ประเภทวัสดุอ่ืน 331700 รวม 30,000          บาท

   - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณที่ใชในงานจราจร เชน  แผงก้ัน หรือ

กรวยจราจร และอ่ืน ๆ ที่จําเปน  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2556-2558) ขอ 4 หนา 52

งบลงทุน 540000 รวม 178,000     บาท

หมวดคาครุภัณฑ  541000 รวม 78,000          บาท

คาครุภัณฑเครื่องดับเพลิง  411100 รวม 45,000          บาท

   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดดับเพลิง  จํานวน  3  ชุด ชุดละ 15,000 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2556-2558) 

ขอ 9  หนา  53
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คาครุภัณฑอ่ืน 411700 รวม 33,000          บาท

   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไฟกระพริบสัญญานจราจรพลังงานแสงอาทิตยพรอมติดตั้ง 

จํานวน 1 ชุด ชุดละ  33,000  บาท ติดตั้งบริเวณทางเขาบานทรายขาว

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 4 หนา 53

หมวดท่ีดินและส่ิงกอสราง  542000 รวม 100,000       บาท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 420900 รวม 100,000          บาท

   -  เพื่อจายเปนคากอสรางโรงสูบน้ําดับเพลิงพรอมติดตั้งระบบสูบจายน้ํา 

ดวยพลังงานไฟฟา บริเวณหนองผือ หมูที่ 18  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 8 หนา 53

2.1  แผนงานการศึกษา

ตั้งงบประมาณไวรวมทั้งสิ้น รวมสุทธิ 4,772,196  บาท

           2.1.1  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 ยอดรวม 204,780     บาท

งบบุคลากร 520000 รวม 204,780     บาท

หมวดเงินเดือน  (ฝายประจํา) 522000 รวม 204,780     บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 220100 รวม 194,280         บาท

     -  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  สํานักงานปลัด   จํานวน 1 คน

ไดแก นักวิชาการศึกษา ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 220200 รวม 10,500          บาท

     -  เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว และเปนเงินเพิ่มตามวุฒิ

แก นักวิชาการศึกษา ตั้งจายจากเงินรายได

         2.1.2 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 ยอดรวม 4,567,416  บาท

งบบุคลากร 520000 รวม 568,776     บาท

หมวดเงินเดือน  (ฝายประจํา) 522000 รวม 568,776     บาท

ประเภทคาจางพนักงานจาง 220600 รวม 459,600         บาท

    -  เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางครูผูดูแลเด็กเล็ก  จํานวน  5  คน  

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ  ของพนักงานจาง 220700 รวม 109,176         บาท

    -  เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแก พนักงานจางครูผูดูแลเด็กเล็ก 

จํานวน 5 คน ตั้งจายจากเงินรายได

2.  ดานบริการชุมชนและสังคม
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งบดําเนินการ 530000 รวม 2,237,440  บาท

หมวดคาใชสอย 532000 รวม 799,640     บาท
ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 320100 รวม 688,640     บาท

  - คาจางเหมารถรับสงนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลาด เดือนละ 4,000 บาท จํานวน 48,000           บาท

จํานวน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 9 หนา 64

 - เพื่อจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 203,840          บาท

บานนาเมือง  จํานวน 56 คน ๆ ละ 13 บาท ระยะเวลา 280  วัน 

ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 1 หนา 56 

 - เพื่อจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 127,400          บาท

บานลาด  จํานวน  35  คน ๆละ 13  บาท  ระยะเวลา  280  วัน  

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 1 หนา 56 

 - เพื่อจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 109,200          บาท

บานขวาง  จํานวน  30  คน ๆละ 13 บาท  ระยะเวลา 280 วัน 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 1 หนา 56 

 - เพื่อจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 109,200          บาท

บานทรายขาว จํานวน 30 คน ๆ ละ 13 บาท ระยะเวลา 280 วัน

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 1 หนา 56 

 - เพื่อจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 91,000           บาท

บานโจด จํานวน 25  คน ๆ ละ 13 บาท  ระยะเวลา 280  วัน  

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 1 หนา 56 

รายจายอ่ืนๆ  320300  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   แยกเปน รวม 111,000         บาท

   -  เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000           บาท

 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558)  ขอ 4 หนา 56

   - เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตนอย จํานวน 8,000             บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2556-2558)  ขอ 16 หนา 58

   -  เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 33,000           บาท

จํานวน  11  คน  ๆ  ละ  3,000  บาท  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558)  ขอ 10 หนา 57

ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวด
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    - เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการแขงขันทักษะทางการศึกษาระดับอําเภอ  จํานวน 20,000           บาท

ระดับจังหวัด  ประเทศ   เชน  การแขงขันตอบปญหาทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ   

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558)   ขอ 5 หนา 56

หมวดคาวัสดุ  533000 รวม 1,417,800  บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน  330100 รวม 50,000          บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานและวัสดุการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 5 ศูนย ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558)

ขอ 8 หนา 57

ประเภทคาอาหารเสริม  (นม)  330400  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 1,367,800      บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 2 หนา 56  แยกเปน

  -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขวาง จํานวน 58,800           บาท

จํานวน 30 คน ๆ  ละ  7  บาท  ระยะเวลา  280  วัน

  -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลาด จํานวน 68,600           บาท

จํานวน 35 คน ๆ  ละ  7  บาท  ระยะเวลา  280  วัน

  -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโจด จํานวน 49,000           บาท

จํานวน 25 คน ๆ  ละ  7  บาท  ระยะเวลา  280  วัน

  -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 109,760          บาท

บานนาเมือง  จํานวน 56 คน ๆ  ละ  7  บาท  ระยะเวลา  280  วัน

  -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม   (นม)  ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 58,800           บาท

บานทรายขาว  จํานวน 30 คน ๆ  ละ  7  บาท  ระยะเวลา  280  วัน

  -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียน จํานวน 91,000           บาท

บานขวาง  ระดับชั้นอนุบาล   ถึง  ป.6  จํานวน  50  คน  ๆ ละ 7  บาท  

ระยะเวลา  260  วัน

  -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียน จํานวน 36,400           บาท

บานลาด  ระดับชั้นอนุบาล    ถึง  ป.6  จํานวน  20  คน  ๆ ละ 7  บาท  

ระยะเวลา  260  วัน

  -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียน จํานวน 114,660          บาท

บานยาง  ระดับชั้นอนุบาล    ถึง  ป.6   จํานวน  63  คน  ๆ ละ 7  บาท  

ระยะเวลา  260  วัน
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  -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียน จํานวน 212,940          บาท

บานหนองหวานาคําพัฒนา ระดับชั้นอนุบาล  ถึง ป.6 จํานวน  117  คน ๆ ละ  

7  บาท   ระยะเวลา  260  วัน

  -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียน จํานวน 85,540           บาท

บานโจด  ระดับชั้นอนุบาล   ถึง  ป.6  จํานวน  47  คน  ๆ ละ 7  บาท 

ระยะเวลา  260  วัน

  -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียน จํานวน 54,600           บาท

บานหนองหงษ  ระดับชั้นอนุบาล ถึง  ป.6  จํานวน  30 คน  ๆ ละ 7  บาท  

ระยะเวลา  260  วัน

  -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียน จํานวน 112,840          บาท

บานทรายขาวหนองแปนประชาสรรค ระดับชั้นอนุบาล ถึง ป.6  จํานวน 62 คน 

คนละ  7  บาท  ระยะเวลา  260  วัน

  -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียน จํานวน 116,480          บาท

บานปาขี    ระดับชั้นอนุบาล ถึง  ป.6 จํานวน  64 คนๆ  ละ 7  บาท  ระยะเวลา

260  วัน

  -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียน จํานวน 198,380          บาท

บานนาเมือง  ระดับชั้นอนุบาล   ถึง  ป.6  จํานวน  109  คน  ๆ ละ 7  บาท  

ระยะเวลา 260  วัน

หมวดคาสาธารณูปโภค 534000 รวม 20,000       บาท

ประเภทคานํ้าประปา 340200 รวม 20,000          บาท

     -  เพื่อจายเปนคาน้ําประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบในสวนที่

ใชน้ําประปาสวนภูมิภาคและน้ําประปาหมูบาน ไดแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาเมือง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทรายขาว และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโจด ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน 540000 รวม 190,000     บาท

หมวดคาครุภัณฑ 541000 รวม 190,000     บาท

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 411600 รวม 90,000         บาท

   -  เพื่อจายเปนคาเคร่ืองคอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะ พรอมเลเซอรพร้ินเตอร

และโตะวาง สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ชุด (ตั้งจายตามราคาทองตลาด)

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 3 หนา 63 ดังตอไปนี้

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 

2.4 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

 - มีแผงวงจรหลัก (Main board) ที่มีความเร็วบัส (FSB/HTT)

 ไมนอยกวา 800 MHz จํานวน 1 หนวย

 -  มีสวนควบคุมการแสดงผลที่มีหนวยความจําไมนอยกวา 16 GB

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk)ขนาดความจุไมนอยกวา 1Tb จํานวน 1 หนวย

 - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน  1 หนวย

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

 - มีจอภาพ LCD รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,280x1,024 pixel, 

มี contras ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว  จํานวน  1 หนวย

พรอมอุปกรณ เมาส คียบอรด และลําโพง

ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง  421000 รวม 100,000       บาท

  -  เพื่อจายเปนคาปรับปรุง  คาบํารุงรักษาและคาซอมแซม ปูพื้นกระเบื้อง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทรายขาว และติดตั้งมุงลวด ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แหง

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 9 หนา 57

งบอุดหนุน 560000 รวม 1,571,200  บาท

หมวดเงินอุดหนุน 561000 รวม 1,571,200  บาท

ประภทเงินอุดหนุนสวนราชการ 610200 รวม 1,571,200      บาท

   - อุดหนุนกิจการการศึกษาใหแกศูนยเครือขายโรงเรียนตําบลนาเมือง จํานวน 50,000           บาท

เพื่อเปนคาจัดการแขงขันกีฬากลุมนาเมือง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ขอ7 หนา 57

   -  อุดหนุนการจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ กลุมโรงเรียนตําบลนาเมือง จํานวน 20,000           บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ขอ  หนา 5
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   - อุดหนุนโรงเรียนเครือขายตําบลนาเมืองโครงการเดินทางไกลและอยูคาย จํานวน 30,000           บาท

พักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนพัฒนาสามป

(พ.ศ. 2556-2558) ขอ 23 หนา 58

  -  อุดหนุนโรงเรียนบานนาเมืองตามโครงการกีฬาสัมพันธสายใยครู จํานวน 10,000           บาท

ผูปกครองเพื่อลูกรัก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนพัฒนาสามป

(พ.ศ. 2556-2558) ขอ 24 หนา 58

    -  อุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบานนาเมือง จํานวน 283,400          บาท

        เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันนักเรียนอนุบาล ถึง  ป.6  จํานวน 109  คน 

คนละ 13 บาท  ระยะเวลา 200 วัน ตั้งจายจากเงินรายได 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ  1  หนา  56

    -  อุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบานทรายขาวหนองแปนฯ จํานวน 161,200          บาท

        เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันนักเรียนอนุบาล ถึง ป.6  จํานวน  62 คน  

คนละ 13 บาท  ระยะเวลา 200 วัน ตั้งจายจากเงินรายได 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ  1  หนา  56

     -  อุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบานโจด  จํานวน 122,200          บาท

        เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันนักเรียนอนุบาล  ถึง ป.6 จํานวน 47 คน

คนละ 13 บาท  ระยะเวลา 200 วัน ตั้งจายจากเงินรายได 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ  1  หนา  56

     -  อุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบานหนองหงษ  จํานวน 78,000           บาท

        เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันนักเรียนอนุบาล  ถึง ป.6  จํานวน  30  คน

คนละ 13 บาท  ระยะเวลา 200 วัน ตั้งจายจากเงินรายได 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ  1  หนา  56

   -  อุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบานหนองหวานาคําพัฒนา จํานวน 304,200          บาท

        เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันนักเรียนอนุบาล ถึง ป.6 จํานวน 117  คน 

คนละ 13 บาท  ระยะเวลา 200 วัน ตั้งจายจากเงินรายได 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ  1  หนา  56

     -  อุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบานลาด  จํานวน 52,000           บาท

        เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันนักเรียนอนุบาล  ถึง ป.6  จํานวน 20 คน  

คนละ 13 บาท  ระยะเวลา 200 วัน ตั้งจายจากเงินรายได 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ  1  หนา  56

     -  อุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบานยาง  จํานวน 163,800          บาท
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        เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันนักเรียนอนุบาล  ถึง ป.6 จํานวน 63 คน  

คนละ 13 บาท  ระยะเวลา 200 วัน ตั้งจายจากเงินรายได 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ  1  หนา  56

     -  อุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบานขวาง  จํานวน 130,000          บาท

        เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันนักเรียนอนุบาล  ถึง ป.6  จํานวน  50  คน  

คนละ 13 บาท  ระยะเวลา 200 วัน ตั้งจายจากเงินรายได 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ  1  หนา  56

     -  อุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบานปาขี  จํานวน 166,400          บาท

        เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันนักเรียนอนุบาล ถึง ป.6  จํานวน 64  คน 

คนละ 13 บาท  ระยะเวลา 200 วัน ตั้งจายจากเงินรายได 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ  1  หนา  56

ตั้งงบประมาณไวรวมทั้งสิ้น รวม 1,214,960  บาท

           2.2.1  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 ยอดรวม 474,960     บาท

งบบุคลากร 520000 รวม 194,640     บาท

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 522000 รวม 194,640     บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 220100 รวม 154,080         บาท

     -  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล สํานักงานปลัด   จํานวน  1   คน 

ไดแก นักวิชาการสุขาภิบาล  ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 220200 รวม 40,560          บาท

     -  เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว  และเงินเพิ่มตามวุฒิ

แก  นักวิชาการสุขาภิบาล   ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินการ 530000 รวม 280,320     บาท

หมวดคาใชสอย 532000 รวม 280,320     บาท

ประเภทรายจายใหไดมาซึ่งบริการ 320100 ตั้งจายจากเงินรายได รวม 280,320         บาท

   - คาจางเหมาบริการผูดูแลและทําความสะอาดตลาดสด 12 เดือน จํานวน 24,000           บาท

เดือนละ 2,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 9 หนา 64

   - เพื่อจายเปนคาจางเหมาคนขับรถขยะและพนักงานเก็บขยะ จํานวน 4 คน จํานวน 256,320          บาท

คนละ 5,340 บาทตอเดือน ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป

(พ.ศ. 2556-2558) ขอ 9 หนา 64

           2.2  แผนงานสาธารณสุข
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           2.2.2  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 00223 ยอดรวม 740,000     บาท

งบดําเนินการ 530000 รวม 665,000     บาท

หมวดคาใชสอย 532000 รวม 465,000     บาท

หมวดอ่ืนๆ  320300   แยกเปน รวม 465,000         บาท

     -  เพื่อจายเปนคาจัดโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 50,000           บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 3 หนา 49

   -  เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. จํานวน 200,000          บาท

ใหเปน อสม.เชี่ยวชาญ (อสมช.) และศึกษาดูงาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฎในแผนสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 4 หนา 49

     -  เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 25,000           บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 1 หนา  49

     -  เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ เชน จํานวน 20,000           บาท

โรคไขหวัดนก โรคเอดส ฯลฯตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป

(พ.ศ. 2556-2558) ขอ 7 หนา  49

   - เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 20,000           บาท

สถานประกอบการ รานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหาร 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 24 หนา 51

   - เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการอบรมแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว จํานวน 150,000          บาท

(กสค.) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) 

ขอ 24 หนา 51

หมวดคาวัสดุ 533000 รวม 180,000     บาท

ประเภทคาเชื้อเพลิงและหลอลื่น  330800 รวม 20,000          บาท

     -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น   เชน  น้ํามันดีเซล  

น้ํามันเบนซินฯลฯ  ในการดําเนินการปองกันและควบคุมโรคติดตอ  

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)  ขอ 1 หนา 49

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
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ประเภทคาวัสดุการแพทย  330900 รวม 50,000          บาท

     -  เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย เชน ยา เวชภัณฑ น้ํายากําจัด จํานวน 50,000           บาท

กลิ่น ทรายอะเบท น้ํายากําจัดยุงลาย จุลินทรีย ฯลฯ และวัสดุที่จําเปนสําหรับงาน

บริการสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2556-2558)

ขอ 8  หนา 49

ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว  330300 รวม 110,000         บาท

   - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังขยะ เพื่อรองรับขยะในชุมชน จํานวน 100,000          บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนสามป (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 1 หนา 72

  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไมกวาด ที่โกยขยะ เขงพลาสติก ฯลฯ เพื่อใชในการเก็บ จํานวน 10,000           บาท

ขนขยะมูลฝอย ตั้งจายจากเงินรายได 

หมวดคาสาธารณูปโภค  534000 รวม 20,000       บาท

ประเภทคานํ้าประปา  340200 รวม 20,000          บาท

    -  เพื่อจายเปนคาน้ําประปาตลาดสดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

ของเทศบาลตําบล นาเมือง  ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน  541000 รวม 75,000     บาท
หมวดคาครุภัณฑ  541000 รวม 75,000       บาท

ประเภทครุภัณฑอ่ืน  411700 รวม 75,000         บาท

   -  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง 

เปนเคร่ืองพนหมอกควันแบบห้ิว หรือสะพายไหล ใหกําลังงานไมนอยกวา

25.4 แรงมา พนสารเคมีไดทั้งสูตรน้ําและน้ํามัน ไมนอยกวา 10 ลิตรตอชั่วโมง

อัตราพนไมนอยกวา  20 ลิตรตอชั่วโมง (จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 23 หนา 51
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ตั้งงบประมาณไวรวมทั้งสิ้น รวมสุทธิ 732,520     บาท

           2.3.1  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห 00231 ยอดรวม 442,520     บาท

งบบุคลากร 520000 รวม 302,520     บาท

หมวดเงินเดือน  (ฝายประจํา) 522000 รวม 302,520     บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงานงาน 220100 รวม 131,400         บาท

     -  เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล ไดแก นักพัฒนาชุมชน

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ  ของพนักงาน  220200 รวม 63,120          บาท

     -  เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามวุฒิ

แก นักพัฒนาชุมชน    ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทคาจางพนักงานจาง 220600 รวม 72,600          บาท

    -  เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน  

จํานวน  1  คน  ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ  ของพนักงานจาง 220700 รวม 35,400          บาท

    -  เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแก ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน

จํานวน 1 คน ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินการ 530000 รวม 140,000     บาท

หมวดคาใชสอย 532000 รวม 140,000     บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย รวม 140,000         บาท

หมวดอ่ืนๆ  320300   แยกเปน

     - เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการวันสตรีสากลตําบลนาเมือง  ตั้งจายจาก จํานวน 40,000           บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 15 หนา 53 

     -  เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานตรวมงาน จํานวน 100,000          บาท

วันผูสูงอายุ ป 2556 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ. 2556-2558)  ขอ 2  หนา 60  

           2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห
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           2.3.2  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห00232 รวม 290,000     บาท

งบดําเนินการ 530000 รวม 140,000     บาท

หมวดคาใชสอย 532000 รวม 140,000     บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย รวม 140,000         บาท

หมวดอ่ืนๆ  320300    

     -  เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ และ จํานวน 20,000           บาท

ผูพิการในเขตตําบลนาเมือง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)  ขอ 21  หนา 54

     -  เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในตําบลนาเมือง  จํานวน 20,000           บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 16 หนา 53

     -  เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการเทศบาลตําบลนาเมืองรวมใจใหไออุน จํานวน 90,000           บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 14 หนา 53

  - เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการสานสัมพันธผูสูงอายุตําบลนาเมือง จํานวน 10,000           บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 22 หนา 54

งบลงทุน 540000 รวม 50,000       บาท

หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 50,000       บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 421000 รวม 50,000          บาท

  - เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการซอมแซม ปรับปรุงบานพักครอบครัวผูยากไร  

ผูสูงอายุ คนพิการที่ไมมั่นคง จํานวน 1  หลัง  ตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 18 หนา 54

งบเงินอุดหนุน 560000 รวม 100,000     บาท

หมวดเงินอุดหนุน 561000 รวม 100,000     บาท

ประเภทเงินอุดหนุนกิจกรรมของรัฐหรือสาธารณประโยชน 610400 รวม 100,000         บาท

   -  อุดหนุนศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบานใหแกหมูบานภายในเขต  

ตําบลนาเมือง  20   หมูบาน ๆ  ละ  5,000  บาท    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 20 หนา 54 
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ตั้งงบประมาณไวทั้งสิ้น รวมสุทธิ 7,415,366  บาท

           2.4.1  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 ยอดรวม 2,009,666  บาท

งบบุคลากร 520000 รวม 1,415,466  บาท

หมวดเงินเดือน  (ฝายประจํา) 522000 รวม 1,415,466  บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 220100 รวม 535,680         บาท

     -  เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล  กองชาง จํานวน  3   คน 

ไดแก ผูอํานวยการกองชาง ,นายชางไฟฟา ,นายชางโยธา ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 220200 รวม  39,840 บาท

     -  เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามวุฒิใหแก พนักงานเทศบาล

จํานวน 2  คน  ไดแก   นายชางไฟฟา  ,  นายชางโยธา   ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทคาจางลูกจางประจํา 220400 รวม 192,360         บาท

     -  เพื่อจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจํากองชาง    จํานวน 1 คน   ไดแก 

พนักงานสูบน้ํา  ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของลูกจาง 220500 รวม 5,082            บาท

     -  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหแกลูกจางประจํากองชาง จํานวน 1 คน ไดแก 

พนักงานสูบน้ํา  ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทคาจางพนักงานจาง 220600 รวม  469,200 บาท

     -  เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางกองชาง  จํานวน  6   คน    ไดแก 

ผูชวยเจาหนาที่ธุรการกองชาง,  ผูชวยชางโยธา,  พนักงานสูบน้ํา  3  คน,   

คนงานทั่วไป ของกองชาง  ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง 220700 รวม  173,304 บาท

     -  เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง   กองชาง   จํานวน 

6  คน ไดแก ผูชวยเจาหนาที่ธุรการกองชาง, ผูชวยชางโยธา , พนักงานสูบน้ํา

จํานวน 3 คน , คนงานทั่วไปของกองชาง  ตั้งจายจากเงินรายได

           2.4  แผนงานเคหะและชุมชน
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งบดําเนินการ 530000 รวม 594,200     บาท

หมวดคาตอบแทน  531000 รวม 364,200     บาท

ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. 310100 รวม 285,000         บาท

   -  เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนฯ ใหแก พนักงานเทศบาล

ลูกจางประจําและพนักงานจางกองชาง  ประจําป 2556  ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 310600 รวม 40,000          บาท

     -  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ใหแกพนักงานเทศบาล 

และลูกจางประจํากองชาง หรือผูมีสิทธิเบิกได ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 310700 รวม 10,000          บาท

     -  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ใหแกพนักงานเทศบาล 

และลูกจางประจํากองชาง หรือผูมีสิทธิเบิกได  ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 310300 รวม 10,000          บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก พนักงานเทศบาล 

พนักงานจาง กองชาง ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทคาเชาบาน 310400 รวม 19,200          บาท

     - เพื่อจายเปนคาเชาบานแก พนักงานเทศบาล กองชาง ผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

 ตั้งจายจากเงินรายได

หมวดคาใชสอย  532000 รวม 100,000     บาท

ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 320100 รวม 60,000          บาท

  -  เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานเทศบาล จํานวน 40,000           บาท

ลูกจางประจํา และพนักงานจาง กองชาง ตั้งจายจากเงินรายได 

ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 1 หนา 70 

   -  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาจัดทําเอกสาร วารสาร จํานวน 20,000           บาท

และคาจางเหมาบริการเพื่อจายเปนคาแรงงานใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 16 หนา 65

หมวดอ่ืนๆ  320300 รวม 40,000          บาท

   -  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก คาพาหนะ  

และคาใชจายอ่ืนใหแกพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา พนักงานจางกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
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หมวดคาวัสดุ  533000 รวม 130,000     บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน 330100 รวม 30,000          บาท

     -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องใชสํานักงาน  เชน  กระดาษ  ปากกา แฟมฯลฯ   

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)  ขอ 1 หนา 63

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 331400 รวม 50,000          บาท

    -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  แผนบันทึกขอมูล  หมึก  และ

โปรแกรมที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอร  ตั้งจายจากเงินรายได  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2556-2558)  ขอ 3 หนา 63

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 330800 รวม 50,000          บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   เชน   น้ํามันดีเซล  

น้ํามันเบนซิน   ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากกในแผนพัฒนาสามป

(พ.ศ.2556-2558)  ขอ 10 หนา 64

ยอดรวม 5,405,700  บาท

งบดําเนินการ 530000 รวม 100,000     บาท

หมวดคาวัสดุ  533000 รวม 100,000     บาท

ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ 330200 รวม 100,000         บาท

     -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ

สําหรับซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 20 หมูบาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป   (พ.ศ.2556-2558) ขอ 18 หนา 65 

งบลงทุน  540000 รวม 5,030,700  บาท

หมวดคาครุภัณฑ 541000 รวม 85,000       บาท

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 410100 รวม 24,000          บาท

   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร ตูกระจกบานเลื่อน (ไมมี มอก.) จํานวน 4,500             บาท

(ตั้งจายตามราคาทองตลาด)  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนพัฒนาสามป

 (พ.ศ.2556-2558) ขอ 29 หนา 67

   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดรับแขกชนิดไม  จํานวน 1  ชุด จํานวน 15,000           บาท

(ตั้งจายตามราคาทองตลาด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป

(พ.ศ.2556-2558) ขอ 27 หนา 66

           2.4.2  งานไฟฟาถนน  00242
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   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอ้ี  จํานวน 1 ชุด จํานวน 4,500             บาท

(ตั้งจายตามราคาทองตลาด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป

(พ.ศ.2556-2558) ขอ 28 หนา 66

ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  410600 รวม 16,000          บาท

   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองดิจิตอลมัลติมิเตอร จํานวน 1 เคร่ือง จํานวน 3,000             บาท

(ตั้งจายตามราคาทองตลาด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป

(พ.ศ.2556-2558) ขอ 31 หนา 67

   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจายจาก จํานวน 5,000             บาท

(ตั้งจายตามราคาทองตลาด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป

(พ.ศ.2556-2558) ขอ 32 หนา 67

   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคีมย้ําหางปลาเปลือย จํานวน 1 ตัว จํานวน 8,000             บาท

สามารถย้ําขนาดของสายไฟ ไดไมนอยกวา 120 ตารางเมตร 

และปรับขนาดที่ตองการย้ําได (ตั้งจายตามราคาทองตลาด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 36 หนา 67

ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 410700 รวม 10,000          บาท

   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 10 ลานพิกเซล

ระบบซูมไมนอยกวา 5 เทา (ตั้งจายตามราคาทองตลาด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 30 หนา 67

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  411600 รวม 35,000          บาท

   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะ มีขนาดความเร็ว

ไมต่ํากวา 2.8 GHz  หนวยความจําหลักไมนอยกวา 4 GB ฮารดดิสกความจุ

ไมนอยกวา 250 GB  จอภาพ LCD ขนาดไมนอยกวา  17  นิ้ว พรอมอุปกรณ 

เมา ลําโพง 1 คู เคร่ืองสํารองไฟ โตะวางและเกาอ้ี  จํานวน 1 ชุด (ตั้งจายตามราคาทองตลาด) 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2556-2558)  ขอ 27 หนา 66
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หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง 542000 รวม 4,945,700  บาท

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 420900  แยกเปน รวม 4,445,700      บาท

1.  คากอสรางถนน  คสล.  หมูที่  1 จํานวน 163,700         บาท

    -  เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  หมูที่ 1  เร่ิมตนจาก

บานนางจันเพ็ญ  ทับชัย บานเลขที่ 7 ถึง ถนน คสล.เดิม ระยะทาง 88 เมตร

กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 352  ตารางเมตร

ตารางเมตรละ 465 บาท ตามแบบมาตรฐานถนนคสล. อางอิงตามแบบมาตรฐาน

ถนนคสล.ของกรมทางหลวงชนบท ลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร

พรอมปายโครงการตามแบบมาตรฐานเทศบาลตําบลนาเมือง จํานวน 1 ปาย 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนพัฒนาสามป   (พ.ศ.2556-2558)

ขอ 1 หนา 30 

2. คากอสรางถนน คสล. หมูที่ 2 จํานวน 315,000         บาท

 -  เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล.หมูที่ 2 เร่ิมตนจากสามแยก     

 บานนายจําลอง  เหมรา  เลขที่ 89 ถึงสามแยกบานนายแพง  นามบุตร   

ระยะทาง 169 เมตร กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา

 676 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 466 บาท ตามแบบมาตรฐานถนน คสล.  

อางอิงแบบมาตรฐานถนน คสล. ของกรมทางหลวงชนบท ลงลูกรังไหลทาง

ขางละ 0.50 เมตร พรอมปายโครงการตามแบบมาตรฐานเทศบาลตําบลนาเมือง

จํานวน 1 ปาย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนพัฒนาสามป

(พ.ศ.2556-2558) ขอ 2 หนา 30

3. คากอสรางถนน คสล. หมูที่ 3 จํานวน 217,800         บาท

  -  เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล.หมูที่ 3 เร่ิมจากหนาบานนายทองใบ 

 ถึงถนนลาดยาง รพช. (ดงกลาง-นาเมือง) ระยะทาง 110 เมตร  กวาง 4.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 440 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 495 บาท

ตามแบบมาตรฐานถนน คสล. อางอิงแบบมาตรฐานถนน คสล.  

ของกรมทางหลวงชนบท ลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร พรอมปายโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) 

ขอ 3 หนา 30
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4. คากอสรางถนน คสล. หมูที่ 5 จํานวน 309,200         บาท

 -  เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล.หมูที่ 5 เร่ิมจากถนน คสล.เดิมขางวัด 

ถึง บานนายสมควร  คําโคตรสูนย ระยะทาง 166 เมตร  กวาง 4.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 664 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 466 บาท

ตามแบบมาตรฐานถนน คสล. อางอิงแบบมาตรฐานถนน คสล. ของกรมทางหลวงชนบท

ลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร พรอมปายโครงการตามแบบมาตรฐาน

เทศบาลตําบลนาเมือง จํานวน 1 ปาย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)  ขอ 5 หนา 31

5. คากอสรางถนน คสล. หมูที่ 7 จํานวน 288,700         บาท

 -  เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล.หมูที่ 7 เร่ิมจากถนน คสล.เดิมขางวัด

สามัคคีนาเมือง ถึง ถนนลาดยาง รพช.(ดงกลาง-นาเมือง) ระยะทาง 155 เมตร 

 กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 620 ตารางเมตร   

ตารางเมตรละ 466 บาท ตามแบบมาตรฐานถนน คสล. อางอิงแบบมาตรฐาน

ถนน คสล. ของกรมทางหลวงชนบท ลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร   

พรอมปายโครงการตามแบบมาตรฐานเทศบาลตําบลนาเมือง จํานวน 1 ปาย

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)

ขอ 6 หนา 31

6. คากอสรางถนน คสล. หมูที่ 10 จํานวน 233,000         บาท

 -  เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล.หมูที่ 10 เร่ิมจากถนนรอบหมูบาน 

เชื่อมถนน คสล.เดิม ระยะทาง 125 เมตร  กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 500 ตารางเมตร   ตารางเมตรละ 466 บาท

ตามแบบมาตรฐานถนน คสล. อางอิงแบบมาตรฐานถนน คสล. ของกรมทางหลวงชนบท 

ลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร พรอมปายโครงการตามแบบมาตรฐาน

เทศบาลตําบลนาเมือง จํานวน 1 ปาย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 8 หนา 31

7. คากอสรางถนน คสล. หมูที่ 13 จํานวน 409,600         บาท

 -  เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล.หมูที่ 13 เร่ิมจากบานนายเข็มทอง  จันทภูมิ

ถึงสามแยกไปวัดปาบานทรายขาว ระยะทาง 220 เมตร  กวาง 4.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 880 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 465 บาท

ตามแบบมาตรฐานถนน คสล. อางอิงแบบมาตรฐานถนน คสล. ของกรมทางหลวงชนบท

ลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร พรอมปายโครงการตามแบบมาตรฐาน

เทศบาลตําบลนาเมือง จํานวน 1 ปาย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 9 หนา 31
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8. คากอสรางถนน คสล. หมูที่ 19 จํานวน 247,400         บาท

   -  เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล.หมูที่ 19 เร่ิมจากถนน คสล.เดิม

หนาบานนายผจญ  จิกแหลม ถึงสามแยกไปวัดปาบานทรายขาว 

ระยะทาง 133 เมตร กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 532  ตารางเมตร ตารางเมตรละ 465 บาท ตามแบบมาตรฐาน

ถนนคสล.อางอิงแบบมาตรฐานถนน คสล. ของกรมทางหลวงชนบท ลงลูกรังไหลทาง

 ขางละ 0.50 เมตร พรอมปายโครงการตามแบบมาตรฐานเทศบาลตําบลนาเมือง 

จํานวน 1 ปาย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนพัฒนาสามป

(พ.ศ.2556-2558) ขอ 13 หนา 32

9. คากอสรางถนน คสล. หมูที่ 4 จํานวน 242,000         บาท

  -  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคสล.หมูที่ 4 เร่ิมจากบานนายถาวร นาเมืองรักษ

เลขที่ 129 ถึงถนนลาดยาง รพช. หนาโรงเรียนบานหนองหวาฯ ระยะทาง    

130 เมตร  กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 520 ตารางเมตร 

ตารางเมตรละ 465 บาท ตามแบบมาตรฐานถนนคสล.อางอิงแบบมาตรฐาน

ถนนคสล. ของกรมทางหลวงชนบท ลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร

พรอมปายโครงการตามแบบมาตรฐานเทศบาลตําบลนาเมือง จํานวน 1 ปาย 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2556-2558) ขอ 27 หนา 34

10. คากอสรางถนน คสล. หมูที่ 16 จํานวน 345,000         บาท

  -  เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.หมูที่ 16 เร่ิมจากบานนายประสิทธิ์ ขันเงิน 

เลขที่ 105 ถึงบานนายพิจิตร เลขที่ 59 ระยะทาง  150 เมตร  กวาง 5.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 750 ตารางเมตร ตารางเมตรละ   

460 บาท ตามแบบมาตรฐานถนน คสล. อางอิงแบบมาตรฐานถนน คสล.  

ของกรมทางหลวงชนบท ลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร พรอมปายโครงการ

ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตําบลนาเมือง จํานวน 1 ปาย ตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 34 หนา 35

11. คาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 18 จํานวน 99,400          บาท

 -  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 18 เร่ิมจากที่นา

นายสัมภาษ นาเมืองรักษ  ไปตามถนนพื้นที่การเกษตร ระยะทาง 1,300 เมตร 

กวาง 4.00 เมตร โดยลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พรอมปรับเกรดตกแตงคันทาง

ตามแบบเทศบาลตําบลนาเมือง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 21 หนา 33
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12. คากอสรางถนนดินเพ่ือการเกษตร  หมูที่ 17 จํานวน 99,800          บาท

   -  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดินเพื่อการเกษตร หมูที่ 17 เร่ิมจากถนน คสล. 

ทางเขาหมูบาน ถึงที่นานายสมหมาย  สวัสดิ์นที  ระยะทาง  580 เมตร      

กวาง 6.00 เมตร  สูงเฉลี่ย  0.50 เมตร พรอมปรับเกรดตกแตงคันทาง 

ตามแบบเทศบาลตําบลนาเมือง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 42 หนา 36

13. คากอสรางถนนดินเพ่ือการเกษตร  หมูที่ 3 จํานวน 308,600         บาท

   -  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดินเพื่อการเกษตร หมูที่ 3 เร่ิมจาก    

ที่นานายจํารัส  ศรีหานนท  ถึงหนองไฮ  ระยะทาง 1,040 เมตร กวาง 4.00 เมตร

สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร พรอมลงทอ คสล. ปรับเกรดตกแตงคันทาง

ตามแบบเทศบาลตําบลนาเมือง พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย ตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 55 หนา 38

14. คากอสรางระบบประปาหมูบาน หมูที่ 8 จํานวน 650,000         บาท

   -  เพื่อจายเปนคากอสรางระบบประปาหมูบาน หมูที่ 8 ขนาดความจุ     

10  ลูกบาศกเมตร  ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตําบลนาเมือง พรอมปายโครงการ

จํานวน 1 ปาย  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนพัฒนาสามป

(พ.ศ.2556-2558) ขอ 3  หนา 43

15. คากอสรางรองระบายนํ้า คสล. พรอมขยายไหลทาง หมูที่ 18 จํานวน 279,600         บาท

   -  เพื่อจายเปนคากอสรางรองระบายน้ํา คสล. พรอมขยายไหลทาง หมูที่ 18 

จากบานนายสุเมท  ปากวิเศษ ถึงบานนายประภัสสร นามสงา ระยะทาง 117 เมตร 

ขนาดกวาง 0.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร พรอมขยายไหลทาง 

ตามแบบเทศบาลตําบลนาเมือง พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)

 ขอ 52  หนา 38

16. คากอสรางขยายไหลทาง คสล. หมูที่ 18 จํานวน 76,900          บาท

   -  เพื่อจายเปนคากอสรางขยายไหลทาง คสล. หมูที่ 18 เร่ิมตนจาก

บานนายสุเมท  ปากวิเศษ ถึงถนนลาดยาง (นาเมือง-หนองขาม) ระยะทาง 350 เมตร 

กวาง 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลนาเมือง

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)

ขอ 59 หนา 38
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17. คากอสรางขยายไหลทาง คสล. หมูที่ 7 จํานวน 60,000          บาท

   -  เพื่อจายเปนคากอสรางขยายไหลทาง คสล. หมูที่ 7 เร่ิมตนจาก

บานนางเกษร วรวงค ถึงถนนลาดยาง (ดงกลาง-นาเมือง) ระยะทาง  160 เมตร

กวาง 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลนาเมือง

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 60 หนา 38

18. คาเจาะบอบาดาล จํานวน 100,000         บาท

   -  เพื่อจายเปนคาเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตําบลนาเมือง

ตามแบบเทศบาลตําบลนาเมือง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

 ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 7 หนา 43

ประเภทบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 421000 จํานวน 500,000         บาท

   -  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบสงน้ํา  คลองสงน้ํา    จํานวน 400,000          บาท

จํานวน 4 สถานี ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)

ขอ 11 หนา 64

   -  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาหมูบาน จํานวน 11 แหง  จํานวน 100,000          บาท

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 10 หนา 44  

งบอุดหนุน 560000 รวม 275,000     บาท

หมวดเงินอุดหนุน 561000 รวม 275,000     บาท

ประเภทอุดหนุนสวนราชการ 610200 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 275,000         บาท

1. คาขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 8 จํานวน 40,000          บาท

   -  อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเสลภูมิ เพื่อจายเปนคาขยายเขต

ไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 8 เร่ิมตนจากบริเวณขางโรงเรียนบานหนองหงษ 

จนถึงสุดเขตไฟฟาแรงต่ํา ระยะทาง 240 เมตร ปรากฎในแผนพัฒนาสามป

 (พ.ศ.2556-2558) ขอ 25 หนา 34

2. คาขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 13 จํานวน 50,000          บาท

   -  อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเสลภูมิ เพื่อจายเปนคาขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 13 บานทรายขาว จากแนวเขตแรงต่ําเดิมออกไปอีก 160 เมตร 

พรอมขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) 

ขอ 25 หนา 34
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3. คาขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 14 จํานวน 35,000          บาท

   -  อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเสลภูมิ เพื่อจายเปนคาขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 14 จากทางโคงหนาวัด ถึงสวนกลวยไมนายพจน  กฤษดํา     

ระยะทาง  80 เมตร พรอมขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ปรากฎในแผนพัฒนาสามป

(พ.ศ.2556-2558) ขอ 25 หนา 34

4. คาขยายเขตไฟฟาไปพ้ืนที่การเกษตร หมูที่ 13 จํานวน 100,000         บาท

   -  อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเสลภูมิ เพื่อจายเปนคาขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 13 จากพื้นที่นานายไชยยศ บุญเรือง ออกไปอีก 460 เมตร           

ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 24 หนา 34

4. คาขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา พรอมขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 3 จํานวน 50,000          บาท

   -  อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเสลภูมิ เพื่อจายเปนคาขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ํา พรอมขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมู 3 เร่ิมตนจากทางแยกเขาบานลาด

บริเวณวัดราษฎวิศิศฐ ถึงบานนายวิชัย  เวียงชนก  เลขท่ี 108 รวมระยะทาง 130 เมตร

ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 24 หนา 34

ตั้งงบประมาณไวทั้งสิ้น รวมสุทธิ 364,760     บาท

           22.5.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็ง รวม 194,760     บาท

         ของชุมชน  00251

งบบุคลากร   520000 รวม 194,760   บาท

หมวดเงินเดือน  (ฝายประจํา)  522000 รวม 194,760     บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน  220100 จํานวน 168,840         บาท

  - เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล  สํานักงานปลัด  จํานวน 1 ราย 

ไดแก  นิติกร  ตั้งจายจากเงินรายได

ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน  220200 จํานวน 25,920          บาท

  - เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามวุฒิ แก นิติกร

ตั้งจายจากเงินรายได

           2.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
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2.5.2 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252 รวม 170,000     บาท

งบดําเนินการ 530000 รวม 160,000     บาท

หมวดคาใชสอย 532000 รวม 160,000     บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย รวม 160,000         บาท

หมวดอ่ืน ๆ  320300

   -  เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จํานวน 30,000           บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 3 หนา 55  

   -  เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการอบรมกฎหมายจราจร จํานวน 40,000           บาท

สงเสริมการขับข่ีปลอดภัย พรอมทําใบอนุญาตขับข่ี  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 2 หนา55 

   -  เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการสนับสนุนและสงเสริมใหหมูบาน/ชุมชน/ จํานวน 50,000           บาท

โรงเรียน เกิดการรวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติการ 

ในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ตําบลนาเมือง

ปรากฎในแผนพัฒนาสามป   (พ.ศ. 2556-2558)  ขอ 1 หนา 55 

  - เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 40,000           บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558)

ขอ 4  หนา 55

งบอุดหนุน 560000 รวม 10,000       บาท

หมวดเงินอุดหนุน 561000 รวม 10,000       บาท

ประเภทเงินอุดหนุนกิจการหรือสวนราชการอ่ืน  610200  ตั้งจายจากเงิน รวม 10,000          บาท

อุดหนุนทั่วไป แยกเปน

 - อุดหนุนอําเภอเสลภูมิ ตามโครงการฝกอบรมผูประสานพลังแผนดินทองถ่ิน จํานวน 10,000           บาท

ทองที่สามัคคีเพื่อเอาชนะยาเสพติดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหนังสืออําเภอ

เสลภูมิ ที่ รอ 0717/ว490  ลว. 27 มิ.ย. 2554 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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ตั้งงบประมาณไวรวมทั้งสิ้น รวมสุทธิ 1,022,000  บาท

           2.6.1  งานกีฬาและนันทนาการ 00262 รวม 367,000     บาท

งบดําเนินการ 530000 รวม 347,000     บาท

หมวดคาวัสดุ 533000 รวม 100,000     บาท

ประเภทวัสดุกีฬา 331300 จํานวน 100,000         บาท

    -   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาใหแกหมูบานตาง ๆ  20 หมูบาน   

ในเขตตําบลนาเมือง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  

(พ.ศ.2556-2558)  ขอ 17  หนา 50 

หมวดคาใชสอย 532000 รวม 247,000     บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอ่ืน  รวม 247,000         บาท

หมวดอ่ืนๆ  320300 

     -  โครงการแขงขันกีฬานาเมืองสัมพันธตานยาเสพติด ตั้งจายจาก จํานวน 150,000          บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2556-2558)   ขอ 26  หนา 51

    - โครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาตําบลนาเมือง ในการสงนักกีฬาเขารวม จํานวน 40,000           บาท

แขงขันระดับอําเภอ จังหวัด ประเทศ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 14 หนา 50

   - โครงการรวมแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธอําเภอเสลภูมิ ตั้งจายจาก จํานวน 20,000           บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2556-2558)   ขอ 18  หนา 50  

 - โครงการรวมแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธจังหวัดรอยเอ็ด ตั้งจายจาก จํานวน 20,000           บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 19 หนา 50  

   - โครงการรวมแขงขันกีฬาหนวยงานอําเภอเสลภูมิ ตั้งจายจาก จํานวน 17,000           บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2556-2558)   ขอ 20 หนา 51  

งบอุดหนุน 560000 รวม 20,000       บาท

หมวดเงินอุดหนุน 561000 รวม 20,000       บาท

ประเภทเงินอุดหนุนกิจการหรือสวนราชการอ่ืน 610200 แยกเปน รวม 20,000          บาท

  - อุดหนุนเทศบาลตําบลเกาะแกว ตามโครงการกีฬาทองถ่ินสัมพันธ คร้ังที่ 15 จํานวน 10,000           บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) 

ขอ 24 หนา 51 

           2.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลนาเมือง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
หนา  52

 - อุดหนุนเทศบาลตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ ตามโครงการ จํานวน 10,000           บาท

กีฬาเทศบาลสัมพันธจังหวัดรอยเอ็ด คร้ังที่ 8  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558)  ขอ 25 หนา 51

2.6.2  งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 00263 รวม 655,000   บาท

งบดําเนินการ 530000 รวม 120,000     บาท

หมวดคาใชสอย 532000 รวม 120,000     บาท

หมวดอ่ืนๆ  320300 รวม 120,000         บาท

   -  โครงการงานประเพณีเขาพรรษาและออกพรรษา ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 70,000           บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557) ขอ  5 หนา 60

   -  โครงการบวชสามเณรภาคฤดูรอนตําบลนาเมือง ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 30,000           บาท

ปรากฎในแผนสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 15 หนา 61

  -  โครงการประเพณีทอดเทียนวัดในพื้นที่ตําบลนาเมือง จํานวน 20,000           บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาสามป   (พ.ศ. 2556-2558)  ขอ 6 หนา 60  

งบอุดหนุน 560000 รวม 535,000     บาท

หมวดเงินอุดหนุน 561000 รวม 535,000     บาท

ประเภทเงินอุดหนุนกิจการหรือสวนราชการอ่ืน 610200 รวม 535,000          บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน

  -  อุดหนุนอําเภอเสลภูมิในการจัดโครงการจัดงานบุญเผวดจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 10,000           บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2555-2557)  ขอ 11 หนา 65

   -  อุดหนุนอําเภอเสลภูมิในการจัดโครงการสมมาน้ําคืนเพ็ง เส็งประทีป จํานวน 5,000             บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2556-2558)  ขอ 11 หนา 61

   -  อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตําบลนาเมือง แกคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 200,000          บาท

ปรากฎแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2556-2558) ขอ 1 หนา 60  ไดแก

       -  บานนาเมือง, หนองหวา และนาคํา หมูที่ 4,5,6,7,8 และ 18 

          จํานวน  140,000  บาท

       -  บานขวาง หมูที่ 1 และ 18  จํานวน  30,000  บาท

       -  บานทรายขาว หมูที่ 13 และ 19  จํานวน  30,000  บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย



เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลนาเมือง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
หนา  53

  - อุดหนุนการจัดงานบุญกุมขาวใหญ แกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ จํานวน 80,000           บาท

9,10,16,20 ปรากฎในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2556-2558)  ขอ 9 หนา 60

  - อุดหนุนการจัดงานบุญขาวจี่ แกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่  3 จํานวน 30,000           บาท

ปรากฎในแผนสามป   (พ.ศ. 2556-2558)  ขอ 10 หนา 61  

 - อุดหนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง แกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4, 5 จํานวน 50,000           บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2556-2558) ขอ 3  หนา 60

 -  อุดหนุนประเพณีสรงน้ําดอนเจาปูหอเงิน แกคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 20,000           บาท

หมูที่ 4,5,6,7,8,18  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนพัฒนาสามป

(พ.ศ. 2556-2558) ขอ 14 หนา 61

 -  อุดหนุนประเพณีสรงน้ําดอนเจาปูหอคํา แกคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 40,000           บาท

หมูที่ 1,12,13,14,15,19  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ. 2556-2558) ขอ 16 หนา 61

  -  อุดหนุนโครงการกอสรางฌาปณสถาน  แกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 11 จํานวน 100,000          บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 22 หนา 62



เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลนาเมือง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
หนา  54

ตั้งงบประมาณไวรวมทั้งสิ้น รวมสุทธิ 759,280     บาท

           3.1.1  งานสงเสริมการเกษตร 00321 รวม 669,280     บาท

งบบุคลากร 520000 รวม 194,280     บาท

หมวดเงินเดือน  (ฝายประจํา) 522000 รวม 194,280     บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 520100 จํานวน 194,280 บาท

     -  เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล สํานักงานปลัด จํานวน 1 คน  

ไดแก นักวิชาการเกษตร  ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินการ 530000 รวม 175,000     บาท

หมวดคาใชสอย 532000 รวม 155,000     บาท

หมวดอ่ืนๆ  320300  ตั้งจายจากเงินรายได   แยกเปน รวม 155,000         บาท

       -  เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการผลิตปุยน้ําหมักชีวภาพโรงเรียน จํานวน 5,000             บาท

บานขวางวิทยากร ตั้งจายจากเงินรายได 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 5 หนา 48

      -  เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการผลิตปุยน้ําหมักชีวภาพในหมูบาน จํานวน 10,000           บาท

หมูที่ 5 และ 9  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนสามป 2556-2558 ขอ 4 หนา 48

      -  เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการจัดตั้งธนาคารปุยน้ําหมักชีวภาพ จํานวน 10,000           บาท

ตําบลนาเมือง  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ. 2556-2558)   ขอ 2  หนา  48

      -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณทางการเกษตรประจําศูนยบริการ จํานวน 10,000           บาท

ถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตําบลนาเมือง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2556-2558)   ขอ 8 หนา  64

   -  เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการเขาคายเยาวชนอนุรักษธรรมชาติและ จํานวน 80,000           บาท

สิ่งแวดลอม รุนที่ 3  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  

(พ.ศ. 2556-2558)   ขอ 6 หนา  58

   -  เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการอบรมยุวเกษตรกร ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 20,000           บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558)   ขอ 3 หนา  48

3.  ดานการเศรษฐกิจ

3.1  แผนงานการเกษตร

ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองจากการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย



เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลนาเมือง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
หนา  55

   -  เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการจัดอบรมเครือขายหมอดินตําบลนาเมือง จํานวน 20,000           บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)

ขอ 8 หนา 48

หมวดคาวัสดุ 533000 รวม 20,000       บาท

ประเภทคาวัสดุการเกษตร  331000 รวม 20,000          บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเคมีดานการเกษตร ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)  ขอ 7 หนา 48

งบอุดหนุน 560000 รวม 300,000     บาท

หมวดเงินอุดหนุน 561000 รวม 300,000     บาท

ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 610400  รวม 300,000          บาท

ตั้งจายเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน

  -  เพื่ออุดหนุนกลุมอาชีพตําบลนาเมืองในพื้นที่ 20 หมูบาน ตั้งจายจากเงิน จํานวน 200,000          บาท

อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 1 หนา 45

  -  เพื่ออุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนปุยชีวภาพ หมูที่ 5 จํานวน 100,000          บาท

อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 1 หนา 45

           3.1.2  งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 00322 รวม 90,000       บาท

งบดําเนินการ 530000 รวม 90,000       บาท

หมวดคาใชสอย 532000 รวม 90,000       บาท

หมวดอ่ืนๆ  320300  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน รวม 90,000          บาท

     -  เพื่อจายเปนคาดําเนินการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติและการบํารุงรักษา จํานวน 20,000           บาท

ดูแลตนไม  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)

ขอ 2  หนา 71

     -  เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000           บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2556-2558) 

 ขอ 3 หนา 71

       -  เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการรณรงคไถกลบตอซังและฟางขาว จํานวน 30,000           บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2556-2558)  

ขอ  1 หนา 71

ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองจากการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย



เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลนาเมือง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
หนา  56

       -  เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการปลูกปาชุมชุน จํานวน 20,000           บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2555-2557)  ขอ 8  หนา 71

       -   เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการปลอยปลาเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000           บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558)  

ขอ  5  หนา 71

ตั้งงบประมาณไวรวมทั้งสิ้น รวมสุทธิ 1,926,980     บาท

รวม 1,926,980     บาท

หมวดงบกลาง 510000 รวม 1,926,980     บาท

ประเภทเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน รวม 50,000          บาท

  -  เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนาเมือง ตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 19 หนา 54

ประเภทสํารองจาย 111000 รวม 632,281         บาท

  -  เพื่อจายเปนคาดําเนินการแกไขและความเดือดรอนของราษฎร หรือซอมแซมถนน

คลองสงน้ํา ที่ไดรับความเสียหายจากสาธารณภัย หรืออ่ืนๆ ตั้งจายจากเงินรายได  

ประเภทรายจายตามขอผูกพัน 111100   แยกเปน รวม 1,160,699      บาท

   -  เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ/บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  จํานวน 310,000          บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

   -  เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง จํานวน 300,000          บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

   -  เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนการศึกษาผูบริหาร สมาชิกสภา จํานวน  126,000          บาท

พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลตําบลนาเมือง     

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

   -  เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพของเทศบาล จํานวน  200,000          บาท

ตําบลนาเมือง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติฯ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

           4.1  แผนงานงบกลาง 00400

           4.1.1  งานงบกลาง 00411

4.  ดานการดําเนินงานอื่น



เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลนาเมือง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
หนา  57

   -  เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย จํานวน  24,699           บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เก่ียวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2555

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

 - เพื่อจายเปนเงินคาดําเนินงานของ อสม.หมูบานๆละ 10,000 บาท จํานวน จํานวน  200,000          บาท

20 หมูบาน โดยให อสม.ดําเนินการใน 3 กลุมกิจกรรม ไดแก การพัฒนาศักยภาพ

ดานสาธารณสุข การแกไขปญหาสาธารณสุขเร่ืองตางๆ จัดบริการสุขภาพเบื้องตน

ในศูนยสาธารณสุขมูลฐานมูลฐาน (ศสมช) ปรากฎในแผนสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 6 หนา 49

ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 110900   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  รวม 84,000          บาท

   - เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส (งบเทศบาล) จํานวน 14 คน จํานวน  84,000           บาท

เดือนละ 500 บาท ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ขอ 13 หนา 53
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