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งบประมาณรายจําย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ของ 

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองจังหวัดร๎อยเอ็ด 
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สํวนที่ 1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจําย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

ของ 

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองจังหวัดร๎อยเอ็ด 

 

 

 



ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

 ทํานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

          

              บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู๎บริหารของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  จะได๎เสนอรํางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจํายประจ าปีตํอสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้   คณะผู๎บริหารเทศบาล        
เมืองร๎อยเอ็ด  จึงขอชี้แจงให๎ทํานประธานและสมาชิกทุกทํานได๎ทราบถึงสถานะการคลัง   ตลอดจน       
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังตํอไปนี้ 

  1. สถานะการคลัง 

     1.1 งบประมาณรายจํายทั่วไป 
 

 

      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ. 2559 เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
มีสถานะการเงินดังนี้ 

 

 

           1.1.1 เงินฝากธนาคาร                                     จ านวน  181,651,584.06   บาท 

         1.1.2 เงินสะสม                                             จ านวน  125,379,038.73   บาท 

           1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม                             จ านวน   62,458,275.90    บาท 

  1 1.1.2 เงินกู๎คงค๎าง                                                    จ านวน    34,604,338.65   บาท  
 

 

  2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ. 2559 
 

 

    (1) รายรับจริง  จ านวน  389,977,416.26  บาท  ประกอบด๎วย 
 

 

      หมวดภาษีอากร จ านวน 24,479,055.75 บาท 

      หมวดคําธรรมเนียม คําปรับและใบอนุญาต จ านวน 11,028,951.70 บาท 

      หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน จ านวน 13,516,314.79 บาท 

      หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด จ านวน 5,556,968.34 บาท 

      หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 89,850,581.68 บาท 

      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน    245,545,544 บาท 
 

    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน   67,382,453.45    บาท 
 
 
 

 

    
 



   (3) รายจํายจริง จ านวน  320,916,625.62  บาท  ประกอบด๎วย   

      งบกลาง จ านวน 15,188,149.22 บาท 

      งบบุคลากร จ านวน 173,901,648.18 บาท 

      งบด าเนินงาน จ านวน 103,778,065.37 บาท 

      งบลงทุน จ านวน 1,883,058 บาท 

      งบเงินอุดหนุน จ านวน 26,165,704.85 บาท 
 

    (4) รายจํายที่จํายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 60,661,463.34 บาท 
 

    (5) รายจํายที่จํายจากเงินสะสม  จ านวน 14,736,583  บาท 
 

 3.  งบเฉพาะการ  (สถานธนานุบาล) 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ณ  วันที่  8  สิงหาคม  2559 

รายรับจริง    จ านวน 28,319,255.24    บาท 

รายจํายจริง    จ านวน   5,731,062.86   บาท 

ก าไรสะสม    จ านวน  24,470,207.70   บาท 

เงินสะสม    จ านวน 116,390,593.63   บาท 

กู๎เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท. /อ่ืนๆ  จ านวน   85,863,802.89   บาท 

เงินฝากธนาคาร    จ านวน        20,826.93   บาท 

ทรัพย์รับจ าน า    จ านวน    236,714,275   บาท 
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   ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด  จังหวัดร๎อยเอ็ด 

    

 

 

  รายรับจริง  
ปี 2558 

ประมาณการ  
ปี 2559 

ประมาณการ  
ปี 2560 

รายได๎จัดเก็บ       

  หมวดภาษีอากร 23,472,025.21 23,230,000 24,810,000 

  หมวดคําธรรมเนียม คําปรับและใบอนุญาต 14,099,537.52 11,934,000 11,764,000 

  หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน 16,757,716.68 13,430,300 15,300,300 

  หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 6,708,382.24 7,350,000 7,650,000 

  หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด 4,535,965.08 4,526,000 5,330,000 

รวมรายได๎จัดเก็บ 65,573,626.73 60,470,300 64,854,300 

รายได๎ที่รัฐบาลเก็บแล๎วจัดสรรให๎ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 121,529,781.49 114,820,000 111,070,000 

รวมรายได๎ที่รัฐบาลเก็บแล๎วจัดสรรให๎ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

121,529,781.49 114,820,000 111,070,000 

รายได๎ที่รัฐบาลอุดหนุนให๎ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 234,493,458 276,140,520 311,784,010 

รวมรายได๎ที่รัฐบาลอุดหนุน 
ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

234,493,458 276,140,520 311,784,010 

รวม 421,596,866.22 451,430,820 487,708,310 
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           ค าแถลงงบประมาณ 

       ประกอบงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  

รายจําย รายจํายจริงปี 2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 

จํายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 19,374,666.58 19,984,490 48,417,260 

  งบบุคลากร 205,964,331 239,995,280 249,249,300 

  งบด าเนินงาน 134,777,092.42 159,778,620 162,117,710 

  งบลงทุน 28,354,870 5,504,400 1,855,300 

  งบรายจํายอื่น 100,000 150,000 150,000 

  งบเงินอุดหนุน 25,546,000 25,992,000 25,918,000 

รวมจํายจากงบประมาณ 414,116,960 451,404,790 487,707,570 
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สํวนที ่2 
 

เทศบัญญัติ 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 

ของ 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด   จังหวัดร๎อยเอ็ด 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรํางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจําย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด จังหวัดร๎อยเอ็ด 
 

ด๎าน ยอดรวม 

ด๎านบริหารงานทั่วไป  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 51,553,360 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 17,459,600 

ด๎านบริการชุมชนและสังคม  

แผนงานการศึกษา 277,015,750 

แผนงานสาธารณสุข 11,650,900 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4,617,000 

แผนงานเคหะและชุมชน 39,074,200 

แผนสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 785,000 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 20,945,300 

ด๎านการเศรษฐกิจ  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,690,900 

แผนงานการพาณิชย์ 6,498,300 

ด๎านการด าเนนิงานอ่ืน  

แผนงานงบกลาง 48,417,260 

งบประมาณรายจํายท้ังสิ้น 487,707,570 
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รายจํายตามงานและงบรายจําย 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด  จังหวัดร๎อยเอ็ด 
 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

งบ\งาน งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ 

งานบริหาร 
งานคลัง 

รวม 

งบบุคลากร              20,891,560 2,423,600 8,607,200 31,922,360 
เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 6,208,560 - - 6,208,560 
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 14,683,000 2,423,600 8,607,200 25,713,800 
งบด าเนินงาน            9,370,500 580,000 9,345,200 19,295,700 
คําตอบแทน 428,500 105,000 445,200 978,700 
คําใช๎สอย 3,395,000 475,000 1,280,000 5,150,000 
คําวัสดุ 1,077,000 - 7,620,000 8,697,000 
คําสาธารณูปโภค 4,470,000 - - 4,470,000 
งบลงทุน                  220,300 35,000 - 255,300 
คําครุภัณฑ์ 220,300 35,000 - 255,300 
งบรายจํายอ่ืน             50,000 - - 50,000 
รายจํายอื่น 50,000 - - 50,000 
งบเงินอุดหนุน            30,000 - - 30,000 
เงินอุดหนุน 30,000 - - 30,000 
รวม 30,562,360 3,038,600 17,952,400 51,553,360 
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รายจํายตามงานและงบรายจําย 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด  จังหวัดร๎อยเอ็ด 
 

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

          งบ\งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ 

การรักษาความ
สงบภายใน 

 
งานเทศกิจ 

งานป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 

รวม 

งบบุคลากร 10,176,800 4,708,300 - 14,885,100 

เงินเดือน (ฝุายประจ า) 10,176,800 4,708,300 - 14,885,100 
งบด าเนินงาน 788,700 475,800 1,310,000 2,574,500 
คําตอบแทน 588,700 220,800 - 809,500 
คําใช๎สอย 50,000 140,000 370,000 560,000 
คําวัสดุ 150,000 115,000 940,000 1,205,000 

รวม 10,965,500 5,184,100 1,310,000 17,459,600 
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รายจํายตามงานและงบรายจําย 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด  จังหวัดร๎อยเอ็ด 
 

แผนงาน  การศึกษา 

          งบ\งาน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

งานระดับกํอน 
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

งานระดับ
มัธยมศึกษา 

งานศึกษาไมํ
ก าหนดระดับ 

รวม 

งบบุคลากร 7,657,900 151,061,640 4,291,700 - 163,011,240 
เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

7,657,900 151,061,640 4,291,700 - 163,011,240 

งบด าเนินงาน 1,234,200 71,190,560 11,971,750 2,520,000 86,916,510 
คําตอบแทน 242,200 491,800 - - 734,000 
คําใช๎สอย 902,000 50,399,960 11,971,750 2,520,000 65,793,710 
คําวัสดุ 90,000 20,298,800 - - 20,388,800 
งบลงทุน - 1,600,000 - - 1,600,000 
คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง - 1,600,000 - - 1,600,000 
งบรายจํายอ่ืน - 100,000 - - 100,000 
รายจํายอื่น - 100,000 - - 100,000 
งบเงินอุดหนุน - 25,388,000 - - 25,388,000 
เงินอุดหนุน - 25,388,000 - - 25,388,000 
รวม 8,892,100 249,340,200 16,263,450 2,520,000 277,015,750 
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รายจํายตามงานและงบรายจําย 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด   จังหวัดร๎อยเอ็ด 
 

แผนงาน  สาธารณสุข 

          งบ\งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

รวม 

งบบุคลากร 4,335,300 5,027,800 9,363,100 
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 4,335,300 5,027,800 9,363,100 
งบด าเนินงาน 1,547,000 540,800 2,087,800 
คําตอบแทน 152,000 127,800 279,800 
คําใช๎สอย 1,390,000 348,000 1,738,000 
คําวัสดุ 5,000 65,000 70,000 
งบเงินอุดหนุน - 200,000 200,000 
เงินอุดหนุน - 200,000 200,000 

รวม 5,882,300 5,768,600 11,650,900 
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รายจํายตามงานและงบรายจําย 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด  จังหวัดร๎อยเอ็ด 
 

  แผนงาน  สังคมสงเคราะห ์

          งบ\งาน งานบริหารทั่วไปสังคมสงเคราะห์ รวม 

งบบุคลากร 4,103,000 4,103,000 
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 4,103,000 4,103,000 
งบด าเนินงาน 514,000 514,000 
คําตอบแทน 114,000 114,000 
คําใช๎สอย 330,000 330,000 
คําวัสดุ 70,000 70,000 

รวม 4,617,000 4,617,000 
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รายจํายตามงานและงบรายจําย 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด  จังหวัดร๎อยเอ็ด 
 

แผนงาน  เคหะและชุมชน 

          งบ\งาน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

รวม 

งบบุคลากร 6,228,800 2,529,300 7,014,900 15,773,000 
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 6,228,800 2,529,300 7,014,900 15,773,000 
งบด าเนินงาน 8,705,200 5,460,000 9,136,000 23,301,200 
คําตอบแทน 245,200 116,000 200,000 561,200 
คําใช๎สอย 4,610,000 4,276,000 7,416,000 16,302,000 
คําวัสดุ 3,850,000 1,068,000 1,520,000 6,438,000 

รวม 14,934,000 7,989,300 16,150,900 39,074,200 
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รายจํายตามงานและงบรายจําย 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด   จังหวัดร๎อยเอ็ด 
 

 แผนงาน  สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

          งบ\งาน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน รวม 

งบด าเนินงาน 785,000 785,000 
คําใช๎สอย 785,000 785,000 

รวม 785,000 785,000 
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รายจํายตามงานและงบรายจําย 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด  จังหวัดร๎อยเอ็ด 
 

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

          งบ\งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 

งานวิชาการ
วางแผนและ
สํงเสริมการ
ทํองเที่ยว 

รวม 

งบบุคลากร 805,100 218,400 - 1,147,000 2,170,500 
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 505,100 218,400 - 1,147,000 2,170,500 
งบด าเนินงาน 58,800 14,516,000 3,180,000 720,000 18,474,800 
คําตอบแทน 53,800 - - 20,000 73,800 
คําใช๎สอย 5,000 13,906,000 3,180,000 335,000 17,426,000 
คําวัสดุ - 610,000 - 365,000 975,000 
งบเงินอุดหนุน 300,000 - - - 300,000 
เงินอุดหนุน 300,000 - - - 300,000 

รวม 1,163,900 14,734,400 3,180,000 1,867,000 20,945,300 
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รายจํายตามงานและงบรายจําย 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด  จังหวัดร๎อยเอ็ด 
 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

          งบ\งาน งานบริหารทั่วไป
อุตสาหกรรมและการโยธา 

งานกํอสร๎าง 
โครงสร๎างพ้ืนฐาน 

รวม 

งบบุคลากร 1,691,200 5,149,300 6,840,500 
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,691,200 519,300 6,840,500 
งบด าเนินงาน 524,600 2,325,800 2,850,400 
คําตอบแทน 184,600 76,800 261,400 
คําใช๎สอย 320,000 338,000 658,000 
คําวัสดุ 20,000 1,911,000 1,931,000 

รวม 2,215,800 7,475,100 9,690,900 
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รายจํายตามงานและงบรายจําย 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

อ าเภอเมือง จังหวัดร๎อยเอ็ด 

 

แผนงาน  การพาณิชย์ 

          งบ\งาน งานตลาดสด งานโรงฆําสัตว์ รวม 
งบบุคลากร - 1,180,500 1,180,500 
เงินเดือน (ฝุายประจ า) - 1,180,500 1,180,500 
งบด าเนินงาน 2,522,000 2,795,800 5,317,800 
คําตอบแทน 10,000 35,800 45,800 
คําใช๎สอย 2,412,000 2,680,000 5,092,000 
คําวัสดุ 100,000 80,000 180,000 

รวม 2,522,000 3,976,300 6,498,300 
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รายจํายตามงานและงบรายจําย 
     เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

          อ าเภอเมือง จังหวัดร๎อยเอ็ด 
 

งบกลาง 

          งบ\งาน งานงบกลาง รวม 

งบกลาง 48,417,260 48,417,260 

งบกลาง 48,417,260 48,417,260 

รวม 48,417,260 48,417,260 
 

 

เหตุผล 

                  เพ่ือใช๎ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู๎บริหารฯ  ที่ได๎วางไว๎ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
           ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     จึงเสนอรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ   
           พ.ศ. 2560    เพ่ือเสนอตํอสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดพิจารณาเห็นชอบตํอไป 
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เทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด  จังหวัดร๎อยเอ็ด 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560      อาศัยอ านาจ
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ. 2496  มาตรา  65   แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่   13   (พ.ศ. 2529)  
จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว๎โดยความเห็นชอบของ   สภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดและผู๎วําราชการจังหวัดร๎อยเอ็ด 

 ข๎อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกวําเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ข๎อ 2. เทศบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่  1  ตุลาคม  2559   เป็นต๎นไป 

 ข๎อ 3. งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 524,494,470 บาท 

 ข๎อ 4. งบประมาณรายจํายทั่วไป จํายจากรายได๎จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  487,707,570  บาท   โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได๎ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด๎านบริหารทั่วไป  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 51,553,360 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 17,459,600 
ด๎านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 277,015,750 
แผนงานสาธารณสุข 11,650,900 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4,617,000 
แผนงานเคหะและชุมชน 39,074,200 
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 785,000 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 20,945,300 
ด๎านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,690,900 
แผนงานการพาณิชย์ 6,498,300 
ด๎านการด าเนนิงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง 48,417,260 

งบประมาณรายจํายท้ังสิ้น 487,707,570 
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     ข๎อ 5.  งบประมาณรายจํายเฉพาะการ (สถานธนานุบาล) เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  36,786,900  บาท  ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 
งบกลาง 6,815,900 
งบบุคลากร    2,520,000 
งบด าเนินงาน   1,715,000 
งบลงทุน      79,900 
งบรายจํายอื่น   156,100 
งบรายจํายจากก าไรสุทธิ 25,500,000 

รวมรายจําย 36,786,900 
 

     ข๎อ 6. ให๎นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจํายเงินงบประมาณที่ได๎รับอนุมัติให๎เป็นไปตามระเบียบการเบิก  

     จํายเงินของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

     ข๎อ 7. ให๎นายกเทศมนตรีมีหน๎าที่รักษาการให๎เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

         ประกาศ ณ วันที่ 

 

       (ลงนาม) 

           (นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์) 

                  ต าแหนํง  นายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด  

 

              เห็นชอบ 

       (ลงนาม) 

          (………….………………….……………..….) 

        ต าแหนํง .......................................................... 

 

 

 

 

19 



รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด  จังหวัดร๎อยเอ็ด 

 
 รายรับจริง ประมาณการ 

ปี  2558 ปี 2559 ยอดตําง 
(%) 

ปี 2560 

หมวดภาษีอากร     
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 16,496,454 16,500,000 9.09 18,000,000 
ภาษีบ ารุงท๎องที่ 574,647.51 500,000 16 580,000 
ภาษีปูาย 6,147,241.70 6,000,000 - 6,000,000 
อากรการฆําสัตว์ 253,682 230,000 - 230,000 

รวมหมวดภาษีอากร 23,472,025.21 23,230,000  24,810,000 
หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต     

คําธรรมเนียมควบคุมการฆําสตัว์และจ าหนาํยเนื้อสัตว ์ 823,317 750,000 -40 450,000 
คําธรรมเนียมประทับตรารับรองให๎จ าหนํายเนื้อสัตว์ 2,427,821 2,300,000 - 2,300,000 
คําธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 40,901.02 35,000 - 35,000 
คําธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 6,621.50 7,000 - 7,000 
คําธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 197,384 100,000 - 100,000 
คําธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 6,359,778 5,500,000 - 5,500,000 
คําธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 120,000 120,000 - 120,000 
คําธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผํนประกาศหรือแผํน
ปลิวเพ่ือการโฆษณา 

999,600 950,000 -5.26 900,000 

คําธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 250,410 750,000 -40 450,000 
คําธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจ าตัวประชาชน 133,640 150,000 - 150,000 
คําธรรมเนียมการแพทย์ 9,430 7,000 - 7,000 
คําธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 20,280 15,000 - 15,000 
คําปรับผู๎กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 124,550 100,000 - 100,000 
คําปรับผู๎กระท าผดิกฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน -             -   100 40,000 
คําปรับผู๎กระท าผิดกฎหมายและข๎อบังคับท๎องถิ่น 54,110 45,000 -55.56 20,000 
คําปรับการผิดสัญญา 865,950 100,000 - 100,000 
คําใบอนุญาตประกอบการค๎าส าหรับกิจการที่เป็น
อันตรายตํอสุขภาพ 

631,250 550,000       -    550,000 

คําใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหนํายอาหารหรือ
สถานทีส่ะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด  
ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200  ตารางเมตร 

522,500 500,000 - 500,000 

คําใบอนุญาตจ าหนํายสินค๎าในที่หรือทางสาธารณะ 455,800 440,000 36.36 600,000 
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 รายรับจริง ประมาณการ 
ปี  2558 ปี 2559 ยอดตําง 

(%) 
ปี 2560 

คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร - - 100 5,000 
คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช๎เครื่องขยายเสียง 49,195 35,000 - 35,000 
คําใบอนุญาตอ่ืนๆ 7,000    10,000 - 10,000 
รวมหมวดคําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต 14,099,537.52 11,934,000 - 11,764,000 

หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน      
คําเชําหรือบริการสถานที่ 13,117,725 11,200,000 15.18 12,900,000 
ดอกเบี้ย 3,639,741.68 2,230,000 7.62 2,400,000 
เงินปันผลหรือเงินรางวัลตํางๆ               250  300 - 300 

รวมหมวดรายได๎จากทรัพย์สิน 16,757,716.68 13,430,300  15,300,300 
หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์     
เงินชํวยเหลือจากสถานธนานุบาล 6,708,382.24 7,350,000 4.08 7,650,000 
รวมหมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

6,708,382.24 7,350,000  7,650,000 

หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด     
เงินที่มีผู๎อุทิศให๎ -           -    100 700,000 
คําขายแบบแปลน -           -    100 100,000 
คําจ าหนํายแบบพิมพ์และค าร๎อง 34,716 26,000 15.39 30,000 
รายได๎เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 4,501,249.08 4,500,000 - 4,500,000 

รวมหมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด 4,535,965.08 4,526,000  5,330,000 
หมวดภาษีจัดสรร     
ภาษีและคําธรรมเนียมรถยนต์และล๎อเลื่อน 2,009,720.38 2,000,000 -25 1,500,000 
ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 60,179,924.67 60,000,000 - 60,000,000 
ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได๎ฯ 13,540,884.73 13,000,000 3.85 13,500,000 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 294,045.13 270,000 - 270,000 
ภาษีสุรา 7,363,067.16 7,500,000 - 7,500,000 
ภาษีสรรพสามิต 12,685,138.35 10,000,000 40 14,000,000 
คําภาคหลวงแรํ 184,378.59 150,000 -33.33 100,000 
คําภาคหลวงปิโตรเลียม 362,244.48 400,000 -50 200,000 
คําธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 24,910,378 21,500,000 -34.88 14,000,000 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 121,529,781.41 114,820,000  111,070,000 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจ
หน๎าที่และภารกิจถํายโอนเลือกท า 

234,493,458 276,140,520 12.91 311,784,010 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 250,453,458 276,140,520  311,784,010 
รวมทุกหมวด 421,596,866.22 451,430,820  487,708,310 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจํายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด  จังหวัดร๎อยเอ็ด 

 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น    487,708,310   บาท   แยกเป็น 

รายได๎จัดเก็บ 
หมวดภาษีอากร       รวม   24,810,000  บาท 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน               จ านวน    18,000,000  บาท 
    ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ตั้งรับไว๎ 18,000,000  บาท  

ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมา 
เป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

 

ภาษีบ ารุงท๎องท่ี      จ านวน        580,000    บาท  
ภาษีบ ารุงท๎องที ่ ตั้งรับไว๎   580,000  บาท   

ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมา 
เป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

  
ภาษีป้าย                 จ านวน       6,000,000   บาท 
ภาษีปูาย  ตั้งรับไว๎   6,000,000   บาท  ประมาณการ 

โดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณท่ีผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณ 
ในการตั้งรับ 
 

อากรการฆําสัตว์                จ านวน         230,000    บาท  
อากรการฆําสัตว์  ตั้งรับไว๎   230,000   บาท   

ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมา 
เป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

 

หมวดคําธรรมเนียมคําปรับและใบอนุญาต       รวม      11,764,000  บาท 
คําธรรมเนียมโรงฆําสัตว์     จ านวน        450,000  บาท
คําธรรมเนียมเก่ียวกับการฆําสัตว์และจ าหนํายเนื้อสัตว์   

ตั้งรับไว๎  450,000  บาท  ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริง
ปีงบประมาณท่ีผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 
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คําธรรมเนียมประทับตรารับรองให๎จ าหนํายเนื้อสัตว์         จ านวน     2,300,000   บาท  
คําธรรมเนียมประทับตรารับรองให๎จ าหนํายเนื้อสัตว์ ตั้งรับไว๎ 

2,300,000 บาท  ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริง
ปีงบประมาณท่ีผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

คําธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา   จ านวน        35,000    บาท  
คําธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา  ตั้งรับไว๎ 

35,000 บาท  ประมาณการโดยถือเกณฑต์ามรายรับจริงปีงบประมาณ 
ที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

คําธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน   จ านวน       7,000     บาท  
คําธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน   ตั้งรับไว๎  7,000  

บาท  ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมา
เป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 
 

คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   จ านวน     100,000    บาท  
คําธรรมเนียมเกี่ ยวกับการควบคุมอาคาร   ตั้ ง รับไว๎  

100,000  บาท  ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณ
ที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

คําธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย     จ านวน   5,500,000    บาท  
คํ า ธ ร รม เนี ยม เก็ บ และขนขยะมู ลฝอย    ตั้ ง รั บ ไ ว๎   

5,500 ,000 บาท   ประมาณการ โดยถื อ เกณฑ์ตามรายรั บจริ ง
ปีงบประมาณท่ีผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

คําธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล   จ านวน    120,000     บาท  
คําธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่ งปฏิกูลตั้ งรับไว๎  

120,000  บาท  ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณ
ที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

คําธรรมเนียม ปิด  โปรย  ติดตั้งแผํนประกาศหรือแผํนปลิว  จ านวน    900,000    บาท  
เพื่อการโฆษณา    

คําธรรมเนียม  ปิด   โปรย  ติดตั้งแผํนประกาศหรือแผํนปลิว
เพ่ือการโฆษณา   ตั้งรับไว๎  900,000   บาท  ประมาณการโดยถือเกณฑ์
ตามรายรับจริงปีงบประมาณท่ีผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ  
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คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร   จ านวน     220,000    บาท  
คําธรรมเนียมเกี่ ยวกับการทะเบียนราษฎร  ตั้ งรับไว๎   

220,000 บาท  ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณ  
ที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

 
คําธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน    150,000    บาท  
คําธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวประชาชน  ตั้งรับไว๎  

150,000  บาท  ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณ 
ที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

คําธรรมเนียมการแพทย์       จ านวน      7,000      บาท  
คําธรรมเนียมการแพทย์   ตั้งรับไว๎  7,000   บาท   

ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมา 
เป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

คําธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์    จ านวน      15,000     บาท  
คําธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  ตั้งรับไว๎  15,000   

บาท ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณ      
ที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

คําปรับผู๎กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก   จ านวน      100,000    บาท  
คําปรับผู๎กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก   ตั้ งรับไว๎ 

100,000  บาท  ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณ
ที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

คําปรับผู๎กระท าผิดกฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน     40,000     บาท  
คําปรับผู๎กระท าผิดกฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน ตั้งรับ

ไว๎  40,000  บาท  ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริง
ปีงบประมาณท่ีผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

คําปรับผู๎กระท าผิดกฎหมายและข๎อบังคับท๎องถิ่น  จ านวน     20,000     บาท  
คําปรับผู๎กระท าผิดกฎหมายและข๎อบังคับท๎องถิ่น  ตั้งรับไว๎ 

20,000  บาท  ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณ    
ที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 
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คําปรับการผิดสัญญา      จ านวน     100,000    บาท  
คําปรับการผิดสัญญา  ตั้งรับไว๎  100,000  บาท  

ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็น
เกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

 
คําใบอนุญาตประกอบการค๎าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ  จ านวน   550,000 บาท  
คําใบอนุญาตประกอบการค๎าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย

ตํอสุขภาพ  ตั้งรับไว๎   550,000  บาท    ประมาณการโดยถือเกณฑ์ 
ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 
 

คําใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหนํายอาหารหรือสถานที่  จ านวน    500,000     บาท 
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200  ตารางเมตร      

คําใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหนํายอาหารหรือสถานทีส่ะสม 
อาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200  ตารางเมตร  ตั้งรับไว๎   
500,000 บาท  ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณ 
ที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

 
คําใบอนุญาตจ าหนํายสินค๎าในที่หรือทางสาธารณะ  จ านวน       600,000   บาท  
คําใบอนุญาตจ าหนํายสินค๎าในที่หรือทางสาธารณะ  ตั้งรับไว๎  

600,000  บาท  ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณ
ที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร      จ านวน         5,000     บาท  
คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  ตั้งรับไว๎ 5,000 

บาท   ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมา
เป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช๎เครื่องขยายเสียง  จ านวน       35,000    บาท  
คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช๎เครื่องขยายเสียง  

ตั้งรับไว๎  35,000 บาท  ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริง
ปีงบประมาณท่ีผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

 
คําใบอนุญาตอื่น ๆ      จ านวน        10,000    บาท  
คําใบอนุญาตอ่ืน ๆ ตั้งรับไว๎    10,000 บาท  ประมาณการ

โดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณท่ีผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณใน
การตั้งรับ 
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หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน      รวม       15,300,300  บาท 
คําเชําหรือคําบริการสถานที่     จ านวน    12,900,000  บาท  
คําเชําหรือคําบริการสถานที่ (โดยแยกเป็นรายการ)   ตั้งรับไว๎

12,900,000 บาท    ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริง
ปีงบประมาณท่ีผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

 

ดอกเบี้ย       จ านวน    2,400,000   บาท  
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและดอกเบี้ยกองทุน (ก.ส.ท.)   ตั้งรับ

ไว๎  2,400,000  บาท   ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริง
ปีงบประมาณท่ีผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ   

 

เงินปันผลหรือเงินรางวัลตําง ๆ      จ านวน        300      บาท  
เงินปันผลหรือเงินรางวัลตําง ๆ (โรงพิมพ์) ตั้งรับไว๎  300  บาท  

ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็น
เกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

 

หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   รวม      7,650,000    บาท 
เงินชํวยเหลือจากสถานธนานุบาล          จ านวน     7,650,000     บาท  
เงินชํวยเหลือท๎องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ (สถานธนานุบาล)

ตั้งไว๎  7,650,000  บาท   ประมาณการโดยถือเกณฑต์ามรายรับจริง
ปีงบประมาณท่ีผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

 

หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด         รวม      5,330,000    บาท 
เงินอุทิศที่มีผู๎อุทิศให๎        จ านวน       700,000    บาท  
เงินอุทิศที่มีผู๎อุทิศให๎  ตั้งรับไว๎  700,000 บาท  ประมาณการ

โดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณใน
การตั้งรบั 

 

คําขายแบบแปลน        จ านวน      100,000    บาท  
คําขายแบบแปลน  ตั้งรับไว๎  100,000 บาท  ประมาณการ

โดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณใน
การตั้งรับ 
 

คําจ าหนํายแบบพิมพ์และค าร๎อง                                        จ านวน       30,000     บาท  
คําจ าหนํายแบบพิมพ์และค าร๎อง  ตั้งรับไว๎   30,000  บาท  

ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็น
เกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 
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รายได๎เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ        จ านวน     4,500,000   บาท  
รายได๎เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ ตั้งรับไว๎ 4,500,000 บาท ประมาณการ

โดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณใน
การตั้งรับ 

 

รายได๎ที่รัฐบาลเก็บแล๎วจัดสรรให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร      รวม    111,070,000  บาท 
ภาษีและคําธรรมเนียมรถยนต์หรือล๎อเลื่อน         จ านวน      1,500,000   บาท  
ภาษีและคําธรรมเนียมรถยนต์หรือล๎อเลื่อน  ตั้ งรับไว๎  

1,500,000  บาท  ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริง
ปีงบประมาณท่ีผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

 

ภาษีมูลคําเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ    จ านวน   60,000,000   บาท  
ภาษีมู ลคํ า เ พ่ิมตาม พ.ร .บ .  ก าหนดแผนฯ  ตั้ ง รับ ไว๎  

60,000,000  บาท   ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริง
ปีงบประมาณท่ีผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

 

ภาษีมูลคําเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได๎                        จ านวน    13,500,000  บาท  
ภาษีมูลคําเพ่ิม 1 ใน  9  ตั้งรับไว๎   13,500,000  บาท  

ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็น
เกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ      จ านวน     270,000     บาท  
ภาษีธุรกิจเฉพาะตั้งรับไว๎  270,000  บาท  ประมาณการโดย

ถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการ
ตั้งรับ 

 

ภาษีสุรา        จ านวน     7,500,000   บาท  
ภาษีสุรา   ตั้งรับไว๎   7,500,000 บาท   ประมาณการโดย

ถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการ
ตั้งรับ 

 

ภาษีสรรพสามิต      จ านวน     14,000,000   บาท  
ภาษีสรรพสามิต   ตั้งรับไว๎  14,000,000 บาท ประมาณการ

โดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณใน
การตั้งรับ 
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คําภาคหลวงแรํ      จ านวน     100,000     บาท  
คําภาคหลวงแรํ   ตั้งไว๎   100,000  บาท   ประมาณการ

โดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณใน
การตั้งรับ 

 

คําภาคหลวงปิโตรเลียม      จ านวน     200,000    บาท  
คําภาคหลวงปิโตรเลียม   ตั้งรับไว๎   200,000  บาท   

ประมาณการโดยถือเกณฑต์ามรายรับจริงปีงบประมาณท่ีผํานมา 
เป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

 

คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  จ านวน  14,000,000   บาท  
คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน  ตั้งรับไว๎

14,000,000 บาท ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริง
ปีงบประมาณท่ีผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 
 

รายได๎ที่รัฐบาลอุดหนุนให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      รวม      311,784,010   บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่และ      จ านวน     311,784,010    บาท  

ภารกิจถํายโอนเลือกท า 
รายได๎ที่รัฐบาลอุดหนุนให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
เงินชํวยเหลือ  หมวดเงินอุดหนุนรวม  311,784,010    บาท

แยกเป็น 
1. เงินอุดหนุนทั่วไป  ตั้งรับไว๎  22,000,000  บาท  ประมาณ

การโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์
ค านวณในการตั้งรับ  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542 

2. เงินอุดหนุนด๎านสวัสดิการสังคม  ตั้งรับไว๎  30,039,600  
บาท  ประมาณการรายรับไว๎    ตามที่ได๎รับจัดสรรตามเงินอุดหนุนที่ระบุ
วัตถุประสงค์  และถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท  0891.3/ว 1468  ลงวันที่  7 กรกฎาคม 2559  
และ ดํวนที่สุด ที่  มท  0891.3/ว 1502  ลงวันที่   2   สิงหาคม  2559   

3. เงินอุดหนุนด๎านการศึกษา  ตั้งรับไว๎  259 ,744,410  บาท 
ประมาณการรายรับไว๎  ตามที่ได๎รับจัดสรร  ตามเงินอุดหนุนที่ระบุ
วัตถุประสงค์และถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507  ลงวันที่  3  สิงหาคม  2559 
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รายงานประมาณการรายจําย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง  จังหวัดร๎อยเอ็ด 

 
 รายจํายจริง ประมาณการ 

ปี  2558 ปี 2559 ยอดตําง 
(%) 

ปี 2560 

แผนงานบริหารงานทั่วไป     
 งานบริหารทั่วไป     
  งบบุคลากร     
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     
เงินเดือนนายก/รองนายก 1,429,920 1,429,920 - 1,429,920 
เงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก/รองนายก 351,000 351,000 - 351,000 
เงินคําตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 351,000 351,000 - 351,000 
เงินคําตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   513,000 513,000 - 513,000 
เงินคําตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น 3,563,640 3,563,640 - 3,563,640 
เงินคําตอบแทนอื่น 13,804 - - - 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 6,222,364 6,208,560  6,208,560 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     
เงินเดือนพนักงาน 7,303,210.39 8,458,000 19.05 10,068,900 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน 257,137.99 364,100 18.95 433,100 
เงินประจ าต าแหนํง 254,400 368,800 29.83 478,800 
คําจ๎างลูกจ๎างประจ า 360,420 452,800 5.59 478,100 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของลูกจ๎างประจ า 1,920 4,100 - - 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 1,952,055 2,503,900 16.13 2,907,900 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง 109,917 292,700 8.03 316,200 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 10,239,060.38 12,444,400  14,683,000 
รวมงบบุคลากร 16,461,424.38 18,652,960  20,891,560 

งบด าเนินงาน     
  คําตอบแทน     
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 
แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

4,500 380,000 -92.11 30,000 

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 186,760 90,000 -24.44 68,000 
คําเชําบ๎าน 267,600 274,800 -13.1 238,800 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 26,721 69,800 31.38 91,700 

รวมคําตอบแทน 485,581 814,600  428,500 
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 รายจํายจริง ประมาณการ 
ปี  2558 ปี 2559 ยอดตําง 

(%) 
ปี 2560 

คําใช๎สอย     
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 1,231,226 1,714,000 -7.53 1,585,000 
รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 577,811 600,000 -41.67 350,000 
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

    

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 933,600.64 990,000 -14.14 850,000 
คําใช๎จํายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่น 
และผู๎บริหารท๎องถิ่น 

- 90,000 -94.44 5,000 

คําใช๎จํายในการสนับสนุนการออกเสียงประชามติ - 150,000 -100 - 
โครงการคัดเลือกพนักงานดีเดํนและลูกจ๎างดีเดํน 25,000 30,000 - 30,000 
โครงการจัดงานวันท๎องถิ่นไทย 99,970 65,000 -23.08 50,000 
โครงการจัดท าคูํมือบริการประชาชน - - 100 5,000 
โครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 99,715 - - - 
โครงการวันเทศบาล 300,000 100,000 - 100,000 
โครงการสร๎างส านึกพลเมืองสํงเสริมประชาธิปไตย - - 100 20,000 
โครงการอบรมความรู๎เฉพาะด๎านในการปฏิบัติงาน - 50,000 -40 30,000 
โครงการอบรมความรู๎พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน - 50,000 -60 20,000 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 62,200 100,000 -70 30,000 
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  
ลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎างฯ 

496,200 - - - 

โครงการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับสวัสดิการด๎าน
ประกันสังคมและสวัสดิการด๎านอื่นๆ 

- 30,000 -100 - 

โครงการประชาสัมพันธ์สถานที่ทํองเที่ยวในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

- 300,000 -100 - 

โครงการจัดตั้งเครือขํายอาสาสมัครชุมชนด๎านการ
ทะเบียนราษฎร 

- 35,000 -100 - 

โครงการบริการด๎านการทะเบียนและบัตรประชาชน
เคลื่อนที่ เนื่องในวันเด็กแหํงชาติ 

5,060 10,000 - 10,000 

โครงการบริการด๎านการทะเบียนและบัตรประชาชน
เคลื่อนที่ ให๎กับชุมชนภายในเขตเทศบาล 

4,820 - - - 

โครงการบริการด๎านการทะเบียนและบัตรประชาชน
เคลื่อนที่ ให๎กับสถานศึกษา 

- 50,000 -100 - 

โครงการประกวดส านักทะเบียนดีเดํน 18,500 20,000 -100 - 
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 รายจํายจริง ประมาณการ 
ปี  2558 ปี 2559 ยอดตําง 

(%) 
ปี 2560 

โครงการประชาสมัพันธ์ให๎ความรูด๎๎านการทะเบียนราษฎร 25,000 40,000 -50 20,000 
โครงการพัฒนาเสริมทักษะด๎านการบริการให๎กับ
บุคลากรส านักทะเบียน 

- 10,000 -100 - 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด๎านการทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 

15,700 - - - 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 246,131.17 335,000 -13.43 290,000 
รวมคําใช๎สอย 4,140,933.81 4,769,000  3,395,000 

  คําวัสดุ     

วัสดุส านักงาน 361,266 1,540,000 -68.7 482,000 
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 74,973 75,000 - 75,000 
วัสดุงานบ๎านงานครัว 363,884 340,000 -1.47 335,000 
วัสดุกํอสร๎าง 37,829.95 45,000 -33.33 30,000 
วัสดุยานพาหนะและขนสํง 49,950 65,000 46.15 95,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 36,376 80,000 -31.25 55,000 
วัสดุอื่น - -  100 5,000 

รวมคําวัสดุ 924,278.95 2,145,000  1,077,000 
  คําสาธารณูปโภค     
คําไฟฟูา 1,838,076.21 1,740,000 26.44 2,200,000 
คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล 1,716,192.97 1,700,000 -5.88 1,600,000 
คําบริการโทรศัพท์ 173,346.66 180,000 - 180,000 
คําบริการไปรษณีย์ 244,925 310,000 -3.23 300,000 
คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 114,124.03 160,000 18.75 190,000 

รวมคําสาธารณูปโภค 4,086,664.87 4,090,000  4,470,000 
รวมงบด าเนินงาน 9,637,458.63 11,818,600  9,370,500 

งบลงทุน     

  คําครุภัณฑ ์     

    ครุภัณฑ์ส านักงาน     

จัดซื้อเก๎าอ้ีผู๎บริหาร 5,000 15,000 -100 - 
จัดซื้อเครื่องขัดพ้ืน 15,900 - - - 
จัดซื้อชุดรับแขก (ห๎องผู๎บริหาร) - 35,000 -100 - 
จัดซื้อตู๎โชว์  5,500 - - - 
จัดซื้อตู๎ล๏อคเกอร์ 12 ชํอง  11,500 - - - 
จัดซื้อตู๎เสื้อผ๎าพร๎อมติดตั้ง  15,000 - - - 
จัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสาร - 50,000 -100 - 
จัดซื้อโต๏ะท างานผู๎บริหาร 10,000 - - - 
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 รายจํายจริง ประมาณการ 
ปี  2558 ปี 2559 ยอดตําง 

(%) 
ปี 2560 

จัดซื้อโทรศัพท์แบบโชว์เบอร์ - 3,500 -100 - 
จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน) 11,900 - - - 
จัดซื้อโทรศัพท์ไร๎สายแบบโชว์เบอร์ - 3,500 -100 - 
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง      - 
จัดซื้อรถเข็นอเนกประสงค์ - 5,000 -100 - 
  ครุภัณฑ์การเกษตร      - 
จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัติ 18,090 10,000 -100 - 
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      - 
จัดซื้อเครื่องควบคุมและรักษาระดับความดังของ
สัญญาณเสียง 

- 
11,500 -100 

- 

จัดซื้อเครื่องท าเอฟเฟคสัญญาณเสียง - 7,500 -100 - 
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงการประชุมระบบดิจิตอล 4,900 - - - 
จัดซื้อเครื่องปรับแตํงเสียง - 2,500 -100 - 
จัดซื้อเครื่องปรับระดับแรงดันไฟฟูา - 8,000 -100 - 
จัดซื้อเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟูา - 6,500 -100 - 
จัดซื้อเพาเวอร์มิกซ์ - 16,000 -100 - 
จัดซื้อเพาเวอร์แอมป์ - 13,000 -100 - 
จัดซื้อไมโครโฟนชนิดไดนามิค   แบบ cardioids - 24,600 -100 - 
จัดซื้อไมโครโฟนชนิดไดนามิค  แบบ  super 
cardioids 

- 
6,500 -100 

- 

จัดซื้อล าโพงมอนิเตอร์ - 13,500 -100 - 
  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ      

จัดซื้อกล๎องวีดีโอพร๎อมอุปกรณ์ - 87,000 100 174,000 
จัดซื้อปูาย LCD ขนาด 55 นิ้ว   302,100 - - - 
  ครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว        
จัดซื้อตู๎เย็น - 6,500 -100 - 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก - - 100 42,000 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)  4,300 - - - 
จัดซื้อจอภาพ LCD หรือ  LED - - 100 4,300 
จัดซื้อชุดโมบาย ยูนิต 40,100 - - - 

รวมคําครุภัณฑ์ 444,290 325,100   220,300  
รวมงบลงทุน 444,290 325,100   220,300 
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 รายจํายจริง ประมาณการ 
ปี  2558 ปี 2559 ยอดตําง 

(%) 
ปี 2560 

งบรายจํายอ่ืน     
รายจํายอ่ืน     
รายจํายอื่น - 50,000 - 50,000 

รวมรายจํายอ่ืน - 50,000  50,000 
รวมงบรายจํายอ่ืน - 50,000  50,000 

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น - 30,000 - 30,000 
เงินอุดหนุนสํวนราชการ - 16,000 -100 - 

รวมเงินอุดหนุน - 46,000  30,000 
รวมงบเงินอุดหนุน - 46,000  30,000 

รวมงานบริหารทั่วไป 26,543,173.01 30,892,660  30,562,360 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ     
  งบบุคลากร     
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     
เงินเดือนพนักงาน 1,096,200 1,262,400 2.63 1,295,600 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน - 8,700 -100 - 
เงินประจ าต าแหนํง - 18,000 - 18,000 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 818,280 754,900 43.86 1,086,000 
เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง 35,000 24,000 - 24,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,949,480 2,068,000  2,423,600 
รวมงบบุคลากร 1,949,480 2,068,000  2,423,600 

งบด าเนินงาน     
คําตอบแทน     
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 37,540 90,000 -94.44 5,000 
คําเชําบ๎าน 42,000 42,000 - 42,000 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 33,440 51,100 13.5 58,000 

รวมคําตอบแทน 112,980 183,100  105,000 
คําใช๎สอย     
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 32,267 30,000 -83.33 5,000 
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ 

       

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 46,698 195,000 -64.1 70,000 
โครงการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย
ประจ าปีของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

- - 100 100,000 
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 รายจํายจริง ประมาณการ 
ปี  2558 ปี 2559 ยอดตําง 

(%) 
ปี 2560 

โครงการจัดท าประชาพิจารณ์ศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอียดศูนย์การจัดการมูลฝอย
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

80,720.80 
 
- 

 
- 

 
- 

โครงการจัดท าประชามติ   
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ตลาดหายโศรก 

49,360 
- - - 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี    146,855 120,000 16.67 140,000 
โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) 

- 50,000 - 50,000 

โครงการพัฒนาบึงพลาญชัยเพ่ือให๎เป็นพื้นที่
เปูาหมายการทํองเที่ยว 

49,990 - - - 

โครงการรับการประเมินองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 54,728 247,000 -63.56 90,000 
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน - 100,000 -90 10,000 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 11,850 20,000 -50 10,000 

รวมคําใช๎สอย 472,468.80 762,000  475,000 
รวมงบด าเนินงาน 585,448.80 945,100  580,000 

งบลงทุน     

  คําครุภัณฑ ์     

    ครุภัณฑ์ส านักงาน     

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ - 26,000 -100 - 
    ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์     
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แมํขําย 79,400 - - - 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 30,000 - - - 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก - 15,200 -100 - 
จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา - - 100 35,000 

รวมคําครุภัณฑ์ 109,400.00 41,200  35,000 
รวมงบลงทุน 109,400.00 41,200  35,000 

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 2,644,328.80 3,054,300  3,038,600 
งานบริหารงานคลัง     
 งบบุคลากร     
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     
เงินเดือนพนักงาน 4,925,344.47 5,540,200 18.52 6,566,200 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน 65,032 67,200 - 67,200 
เงินประจ าต าแหนํง 65,032 107,700 29.25 139,200 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 1,199,171.91 1,511,700 11.32 1,682,800 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง 57,515 144,600 4.98 151,800 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,312,095.38 7,371,400  8,607,200 
รวมงบบุคลากร 6,312,095.38 7,371,400  8,607,200 
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 รายจํายจริง ประมาณการ 
ปี  2558 ปี 2559 ยอดตําง 

(%) 
ปี 2560 

งบด าเนินงาน     
  คําตอบแทน     
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

10,150 30,000 - 30,000 

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 179,900 220,000 -31.82 150,000 
คําเชําบ๎าน 178,800 171,000 5.26 180,000 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 45,458 60,800 40.13 85,200 

รวมคําตอบแทน 414,308 481,800  445,200 
คําใช๎สอย     
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 182,941.47 370,000 35.14 500,000 
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

       

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 129,281.50 300,000 -33.33 200,000 
โครงการกํอสร๎างสีขาว 29,440 40,000 - 40,000 
โครงการการตรวจสอบทะเบียนพาณิชย์ 17,640 30,000 -100 - 
โครงการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 8,850 - - - 
โครงการช าระภาษีนอกเวลาราชการและการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่แบบ Delivery tex 

19,000 - - - 

โครงการบริการตํอสัญญาตลาดและการเชําทรัพยส์ิน
ของเทศบาลฯ นอกสถานที่และนอกเวลาราชการ 

51,880 40,000 - 40,000 

โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีอากร ใบอนุญาตและ
คําธรรมเนียมตํางๆ 

199,170 200,000 -50 100,000 

โครงการปรับปรุงฐานภาษี 16,800 - - - 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข๎อมูล GIS เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 

29,820 - - - 

โครงการผลิตบัตรประจ าตัวผู๎ประกอบการค๎าตลาด
เทศบาลฯ 

19,300 10,000 -100 - 

โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฎิบัติงานด๎านการเงิน - - 100 30,000 
โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฎิบัติงานด๎านพัสดุ - - 100 30,000 
โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด๎านการเงิน
และพัสดุ 

49,800.00 50,000 -100 - 

โครงการพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS 96,928.00 50,000 -100 - 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส ารวจแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

152,468 204,600 22.19 250,000 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 83,879.98 120,000 -25 90,000 
รวมคําใช๎สอย 1,087,198.95 1,414,600   1,280,000 
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 รายจํายจริง ประมาณการ 
ปี  2558 ปี 2559 ยอดตําง 

(%) 
ปี 2560 

คําวัสดุ     
วัสดุส านักงาน 2,430,510.21 1,800,000 -24.44 1,360,000 
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 9,962 10,000 - 10,000 
วัสดุงานบ๎านงานครัว 34,985 25,000 - 25,000 
วัสดุยานพาหนะและขนสํง 19,720 20,000 - 20,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 5,783,144.83 6,000,000 -25 4,500,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ - - 100 5,000 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,782,440 2,077,400 -18.17 1,700,000 

รวมคําวัสดุ 10,060,762.04 9,932,400  7,620,000 
รวมงบด าเนินงาน 11,562,268.99 11,828,800  9,345,200 

งบลงทุน     
  คําครุภัณฑ ์     
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง     
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ - 44,000 -100 - 
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ  787,000 - - - 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบ 24 เข็ม (แครํสั้น) 9,500 - - - 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร๎อมอุปกรณ์ 22,000 23,000 -100 - 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 5,500 3,700 -100 - 
จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา 3,000 6,200 -100 - 

รวมคําครุภัณฑ์ 827,000 76,900  - 

รวมงบลงทุน 827,000 76,900  - 

รวมงานบริหารงานคลัง 18,701,364.37 19,277,100  17,952,400 
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 47,888,866.18 53,224,060  51,553,360 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน     
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 

    

   งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     
เงินเดือนพนักงาน 1,818,860.66 2,124,500 2.12 2,169,500 
คําจ๎างลูกจ๎างประจ า 718,602 804,300 2.93 827,900 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 5,666,821.82 6,143,800 5.61 6,488,200 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง 482,275 875,500 -21.05 691,200 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 8,686,559.48 9,948,100  10,176,800 
รวมงบบุคลากร 8,686,559.48 9,948,100  10,176,800 
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 รายจํายจริง ประมาณการ 
ปี  2558 ปี 2559 ยอดตําง 

(%) 
ปี 2560 

งบด าเนินงาน     
คําตอบแทน         
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

402,750 450,000 - 450,000 

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 12,340 50,000 -60 20,000 
คําเชําบ๎าน 95,000 108,000 -33.33 72,000 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 20,764 25,600 82.42 46,700 

รวมคําตอบแทน 530,854 633,600  588,700 
วัสดุกํอสร๎าง 99,279.95 200,000 -80 40,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 5,255 20,000 -50 10,000 

รวมคําวัสดุ 204,534.95 290,000  150,000 
รวมงบด าเนินงาน 789,765.95 1,013,600  788,700 

คําใช๎สอย     

รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 29,705 30,000 -66.67 10,000 
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

       

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 24,672 60,000 -33.33 40,000 
รวมคําใช๎สอย 54,377 90,000  50,000 

คําวัสดุ     
วัสดุงานบ๎านงานครัว 100,000 70,000 42.86 100,000 
วัสดุกํอสร๎าง 99,279.95 200,000 -80 40,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 5,255 20,000 -50 10,000 

รวมคําวัสดุ 204,534.95 290,000  150,000 
รวมงบด าเนินงาน 789,765.95 1,013,600  788,700 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การรักษาความสงบภายใน 

9,476,325.43 10,961,700  10,965,500 

งานเทศกิจ     
  งบบุคลากร     
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     
เงินเดือนพนักงาน 1,082,655.91 1,246,100 19.65 1,490,900 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน 54,000 108,000 12.22 121,200 
เงินประจ าต าแหนํง 42,000 68,000 -1.18 67,200 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 1,020,135.48 2,004,000 36 2,725,400 
เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง 82,000 240,000 26.5 303,600 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,280,791.39 3,666,100  4,708,300 
รวมงบบุคลากร 2,280,791.39 3,666,100  4,708,300 
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 รายจํายจริง ประมาณการ 
ปี  2558 ปี 2559 ยอดตําง 

(%) 
ปี 2560 

งบด าเนินงาน     
คําตอบแทน     
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

72,880 74,000 -1.35 73,000 

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 24,960 55,000 -36.36 35,000 
คําเชําบ๎าน 48,000 48,000 - 48,000 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 32,537 53,500 21.12 64,800 

รวมคําตอบแทน 178,377 230,500  220,800 
คําใช๎สอย     
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 8,000 40,000 -37.5 25,000 
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

       

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 62,232 100,000 -40 60,000 
โครงการจัดท าเทศบัญญัติ - - 100 10,000 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 37,660 60,000 -25 45,000 

รวมคําใช๎สอย 107,892 200,000  140,000 
คําวัสดุ     
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 15,000 15,000 - 15,000 
วัสดุงานบ๎านงานครัว 4,990 5,000 - 5,000 
วัสดุกํอสร๎าง 29,780 15,000 -33.33 10,000 
วัสดุยานพาหนะและขนสํง 9,980 10,000 200 30,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 4,700 5,000 - 5,000 
วัสดุเครื่องแตํงกาย 49,310 50,000 - 50,000 

รวมคําวัสดุ 113,760 100,000  115,000 
รวมงบด าเนินงาน 400,029 530,500  475,800 

งบลงทุน     

  คําครุภัณฑ ์     

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง     

จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ  787,000 - - - 
รวมคําครุภัณฑ์ 787,000 - - - 

รวมงบลงทุน 787,000 - - - 
รวมงานเทศกิจ 3,467,820.39 4,196,600  5,184,100 
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 รายจํายจริง ประมาณการ 
ปี  2558 ปี 2559 ยอดตําง 

(%) 
ปี 2560 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     
 งบด าเนินงาน     
คําใช๎สอย     
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 5,432 30,000 -66.67 10,000 
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

       

โครงการจัดกิจกรรมวัน  อปพร. 38,680 40,000 -50 20,000 
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรํวมปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศกาล 

29,885 40,000 -50 20,000 

โครงการปูองกันและระงับอัคคภีัยโดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน - 60,000 -66.67 20,000 
โครงการสาธิตให๎ความรู๎การปูองกันและระงับ
อัคคีภัยสถานที่สังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

30,000 30,000 -100 - 

โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพเจ๎าหน๎าที่งานปูองกันฯ - 20,000 -100 - 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 257,356.35 430,000 -30.23 300,000 

รวมคําใช๎สอย 361,353.35 650,000  370,000 
คําวัสดุ        
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 46,740 70,000 -42.86 40,000 
วัสดุยานพาหนะและขนสํง 149,671 110,000 -9.09 100,000 
วัสดุเครื่องแตํงกาย 326,450 392,000 2.04 400,000 
วัสดุเครื่องดับเพลิง 299,800 300,000 33.33 400,000 

รวมคําวัสดุ 822,661 872,000  940,000 
รวมงบด าเนินงาน 1,184,014.35 1,522,000  1,310,000 

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1,184,014.35 1,522,000  1,310,000 
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 14,128,160.17 16,680,300  17,459,600 

แผนงานการศึกษา     
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา     
  งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     
เงินเดือนพนักงาน 4,426,113.33 6,102,700 9.76 6,698,600 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน 122,566 146,500 22.87 180,000 
เงินประจ าต าแหนํง 120,000 204,000 23.53 252,000 
คําจ๎างลูกจ๎างประจ า 186,540 200,000 3.95 207,900 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 276,360 297,300 4 309,200 
เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง 22,350 21,800 -53.21 10,200 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,153,929.33 6,972,300  7,657,900 
รวมงบบุคลากร 5,153,929.33 6,972,300  7,657,900 
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 รายจํายจริง ประมาณการ 
ปี  2558 ปี 2559 ยอดตําง 

(%) 
ปี 2560 

งบด าเนินงาน     
คําตอบแทน     
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

- 25,000 - 25,000 

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 29,260 30,000 -33.33 20,000 
คําเชําบ๎าน 125,800 131,500 4.94 138,000 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 30,432 123,800 -52.18 59,200 

รวมคําตอบแทน 185,492 310,300  242,200 
คําใช๎สอย     
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 3,500 4,000 1,200 52,000 
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

       

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 254,747.50 340,000 -11.76 300,000 
โครงการเช่ือมความสมัพันธไมตรรีะหวํางเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดกับเทศบาลเมืองโอคุอิซุโมะประเทศญี่ปุุน และ
สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลยัมหาสารคามและเทศบาลเมือง
ฝางเฉิงกํางสาธารณรัฐประชาชนจนี 

354,126 500,000 - 500,000 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 46,505.44 50,000 - 50,000 
รวมคําใช๎สอย 658,878.94 894,000  902,000 

คําวัสดุ     
วัสดุยานพาหนะและขนสํง 79,700 103,800 -13.29 90,000 

รวมคําวัสดุ 79,700 103,800  90,000 
รวมงบด าเนินงาน 924,070.94 1,308,100  1,234,200 

งบลงทุน     
  คําครุภัณฑ ์     
    ครุภัณฑ์ส านักงาน     
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 56,000 - - - 

รวมคําครุภัณฑ์ 56,000 - - - 
รวมงบลงทุน 56,000 - - - 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 6,134,000.27 8,280,400  8,892,100 
งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา     
  งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     
เงินเดือนพนักงาน 93,035,690 100,550,780 7.83 108,420,100 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน 25,882,400 37,135,200 -65.75 12,718,800 
เงินประจ าต าแหนํง - - 100 67,200 
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 รายจํายจริง ประมาณการ 
ปี  2558 ปี 2559 ยอดตําง 

(%) 
ปี 2560 

เงินวิทยฐานะ - - 100 14,760,000 
คําจ๎างลูกจ๎างประจ า 1,327,715 1,441,270 4.37 1,504,200 
เงินเพ่ิมตําง ๆของลูกจ๎างประจ า 16,080 - - - 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 8,493,445.86 10,012,800 23.25 12,340,600 
เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง 1,414,353.44 974,700 28.32 1,250,740 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 130,169,634.30 150,114,750  151,061,640 
รวมงบบุคลากร 130,169,634.30 150,114,750  151,061,640 

งบด าเนินงาน     
คําตอบแทน     
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

154,000 252,000 91.27 482,000 

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,620.00 5,000 - 5,000 
คําเชําบ๎าน 1,428,000 - - - 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 592,000 - 100 4,800 

รวมคําตอบแทน    2,178,620  257,000  491,800 
คําใช๎สอย     
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ     
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

    

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 312,462 300,000 -16.67 250,000 
คําเครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา - 998,640 - 2,103,120 
คําเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล - 215,400 - 457,200 
คําจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับประถมศึกษา - 4,148,340 - 5,549,900 
คําจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับอนุบาล - 1,220,600 - 1,295,400 
คําจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 1 เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

- - - 272,000 

คําจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 2  หนองหญ๎าม๎า 

- - - 51,000 

คําจัดการเรียนการสอบรายหัว (top up)  
ระดับประถมศึกษา 

- 
1,387,000 -100 - 

คําใช๎จํายกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนระดับประถมศึกษา - 1,331,520 5.3 1,402,080 
คําใช๎จํายกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนระดับอนุบาล - 308,740 6.13 327,660 
คําใช๎จํายโครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู๎ส าหรับ 
เด็กปฐมวัย 

- 
350,000 - 350,000 
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 รายจํายจริง ประมาณการ 
ปี  2558 ปี 2559 ยอดตําง 

(%) 
ปี 2560 

คําใช๎จํายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช๎
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท๎องถิ่น (SBMLD) 

- 8,000,000 - 8,000,000 

คําใช๎จํายโครงการพัฒนาการหอ๎งสมุดในโรงเรียน - 800,000 - 800,000 
คําใช๎จํายโครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ของ
นักเรียนส าหรับเป็นฐานในการศึกษาตลอดชีวิต 

- 400,000 - 400,000 

คําใช๎จํายโครงการรณรงค์เพ่ือปูองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 

- 247,000 - 247,000 

คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมกิจกรรมรักการอํานใน
สถานศึกษา 

- 50,000 - 50,000 

คําใช๎จํายในการจัดท าปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา - 160,000 - 160,000 
คําใช๎จํายในการพัฒนาบุคลากรผู๎ดูแลเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- 42,000 - 42,000 

คําใช๎จํายในการสํงเสริมองค์กรปกครองที่จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดํน 

- 550,000 - 550,000 

คําใช๎จํายปัจจัยพื้นฐานส าหรับเด็กยากจนระดับ
ประถมศึกษา 

- 1,111,000 6.21 1,180,000 

คําใช๎จํายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนและส านักการศึกษา - 134,400 - 134,400 
คําพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

- 726,000 - 726,000 

คําหนังสือเรียนระดับอนุบาล – ป.6 - 1,470,650 41.68 2,083,610 
คําอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนกีฬาท๎องถิ่น
จังหวัดร๎อยเอ็ด 

- 1,800,000 - 1,800,000 

คําอาหารกลางวนัระดบัอนุบาล – ชั้นประถม 
ศึกษาปีที ่ 6  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด - 13,968,000 5.47 14,732,000 

คําอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

- 1,008,000 -11.11 896,000 

คําอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเดก็เล็กหนองหญ๎าม๎า - 252,000 -33.33 168,000 
คําอาหารกลางวันศูนย์วัดเหนือ - 196,000 - 196,000 
คําอุปกรณ์การเรียนระดับประถมศึกษา - 1,081,860 5.3 1,139,190 
คําอุปกรณ์การเรียนระดับอนุบาล - 143,600 6.13 152,400 
โครงการแขํงขันกิจกรรมและความเป็นเลิศทางวิชาการ 109,895 110,000 - 110,000 
โครงการแขํงขันทักษะทางวิชาการรํวมกับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร๎อยเอ็ด 
เขต 1  และระดับภาค 

45,280 55,000 - 55,000 

โครงการเจ๎าภาพงานมหกรรมจัดการศึกษา
ท๎องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- - 100 2,000,000 
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 รายจํายจริง ประมาณการ 
ปี  2558 ปี 2559 ยอดตําง 

(%) 
ปี 2560 

โครงการจัดท าสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นระดับจังหวัดกลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 12 
(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง) 

36,000 - - - 

โครงการจัดพิมพ์วารสารการศึกษารายภาคเรียน 70,000 140,000 -28.57 100,000 
โครงการเด็กพิการและเด็กพิเศษเรียนรํวม
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

200,000 200,000 -25 150,000 

โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ท๎องถิ่นระดับภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

927,909 - - - 

โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 439,380 1,150,000 -30.43 800,000 
โครงการนิเทศการศึกษา 20,000 20,000 - 20,000 
โครงการประกวดแขํงขันโครงการ SBMLD 95,200 100,000 -90 10,000 
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 39,985 40,000 - 40,000 
โครงการประชุมประจ าปีคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

30,000 30,000 66.67 50,000 

โครงการเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

- 50,000 -80 10,000 

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรยีนเป็นฐาน 3,640,000 - - - 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรํวมกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตแหํง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงเรียนอนุบาลกร
แก๎วและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

233,880 400,000 -12.5 350,000 

โครงการพัฒนาการเรียนรู๎นักเรียนและศึกษาดู
งานนอกสถานที่ 

272,720 300,000 - 300,000 

โครงการมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนและ
ประชุมพนักงานครูกํอนปิดภาคเรียน 

150,000 150,000 - 150,000 

โครงการวันครู 60,000 60,000 - 60,000 
โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา 

24,523,420.80 - - - 

โครงการสร๎างวิทยากรการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 

9,280,923 - - - 

โครงการอบรมพนักงานครูกลุํมสาระการเรียนรู๎
และศึกษาดูงาน 

784,400 - - - 

โครงการอบรมสัมมนาวิชาการผูบ๎ริหารสถานศึกษา 79,300 - - - 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 209,118 220,000 172.73 600,000 

รวมคําใช๎สอย 41,673,701.55 45,495,750   50,399,960 
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คําวัสดุ     
วัสดุส านักงาน 53,800 - - - 
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 49,840 90,000 -44.44 50,000 
คําอาหารเสริม (นม)   18,118,940  19,422,620 1.94 19,798,800 
วัสดุกํอสร๎าง 1,110,115.23 1,000,000 -60 400,000 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,000 36,200 38.12 50,000 
วัสดุการเกษตร 100,000 - - - 
วัสดุกีฬา 19,950 - - - 

รวมคําวัสดุ  19,452,645.23  20,548,820   20,298,800 

คําสาธารณูปโภค     

คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,693.30 - - - 

รวมคําสาธารณูปโภค 7,693.30 -  - 

รวมงบด าเนินงาน 57,006,454.80 66,301,570  71,190,560 
งบลงทุน     
คําครุภัณฑ ์     
ครุภัณฑ์ส านักงาน     
จัดซื้อเครื่องถํายเอกสาร - 90,000 -100 - 
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ - 476,000 -100 - 
จัดซื้อโต๏ะม๎าหินอํอน - 52,500 -100 - 
ครุภัณฑ์การศึกษา      
จัดซื้อเครื่องเลํนสไลด์เดอร์ - 36,000 -100 - 
ครุภัณฑ์กํอสร๎าง      
จัดซื้อเครื่องเชื่อมระบบอาร์ค - 48,755 -100 - 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง
พร๎อมไมค์ลอย 2 ตัว  

- 70,000 -100 - 

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร๎อมอุปกรณ์ 32,900 - - - 
จัดซื้อเครื่องเสียงพร๎อมอุปกรณ์ Power Mixer - 90,000 -100 - 
จัดซื้อชุดไมค์ประชุมพร๎อมล าโพง พร๎อมติดตั้ง  - 42,900 -100 - 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ      
จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ - 76,800 -100 - 
จัดซื้อเครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง - 63,000 -100 - 
ครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว      
จัดซื้อชุดอํางอํุนอาหาร - 396,905 -100 - 
จัดซื้อถังน้ าสแตนเลส 29,800 - - - 
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ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์     
จัดซื้อกลองพาเหรดขันสกรูหนังแก๎ว - 21,800 -100 - 

รวมคําครุภัณฑ์ 62,700 1,464,660  - 
คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง     
คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปการ     
โครงการกํอสร๎างลาน คสล.หน๎าอาคารเรียน - 200,000 -100 - 
โครงการติดตั้งรางรับน้ าฝน - 30,000 -100 - 

โครงการติดตั้งเหล็กดัดพร๎อมอุปกรณ์ - 259,600 -100 - 

คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค      

โครงการกํอสร๎างทางเชื่อมอาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 

- 100,000 -100 - 

โครงการกํอสร๎างทางเชื่อมอาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดเวฬุวัน 

- 430,000 -100 - 

โครงการกํอสร๎างที่แปรงฟันโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

- 170,000 -100 - 

โครงการกํอสร๎างอัฒจรรย์ - 240,000 -100 - 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน - 1,600,000 - 1,600,000 

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง     

โครงการกํอสร๎างหลังคาเชื่อมอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร 

700,000 - - - 

รวมคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง 700,000 -  - 
รวมงบลงทุน 762,700 4,494,260  1,600,000 

งบรายจํายอ่ืน     
รายจํายอ่ืน     
รายจํายอื่น - 100,000 - 100,000 

รวมรายจํายอ่ืน - 100,000  100,000 
รวมงบรายจํายอ่ืน - 100,000  100,000 

งบเงินอุดหนุน         
เงินอุดหนุน         
เงินอุดหนุนสํวนราชการ - 1,129,500 2,147.72 25,388,000 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 24,716,000 25,216,000 100 - 

รวมเงินอุดหนุน 24,716,000 26,345,500  25,388,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 24,716,000 26,345,500  25,388,000 

รวมงานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 219,010,994.38  247,356,080  249,340,200 
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งานระดับมัธยมศึกษา     
งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     
เงินเดือนพนักงาน 2,382,540 2,916,830 24.67 3,636,500 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน 201,600 579,600 13.04 655,200 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,584,140 3,496,430  4,291,700 
รวมงบบุคลากร 2,584,140 3,496,430  4,291,700 

งบด าเนินงาน     
คําใช๎สอย     
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

    

คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น - 1,056,000 1.92 1,076,240 
คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - 363,850 4.44 380,000 
คําเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น - 540,000 1.92 550,350 
คําเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - 191,500 4.44 200,000 
คําจัดการเรียนการสอน (รายหวั) ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น - 4,200,000 1.92 4,280,500 
คําจัดการเรียนการสอน (รายหวั) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - 1,005,400 51.18 1,520,000 
คําจัดการเรียนการสอนรายหัว (Top Up) ระดับมัธยมศกึษาตอนตน๎ - 1,200,000 -47 636,000 
คําปัจจัยพื้นฐานส าหรับนกัเรียนยากจนระดบัมัธยมศึกษา ม.1– ม.3 - 1,080,000 1.94 1,101,000 
คําหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6 - 1,005,060 52.23 1,530,000 
คําอุปกรณ์การเรียนการสอนระดบัมัธยมศึกษาตอนต๎น - 504,000 1.92 513,660 
คําอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - 176,180 4.44 184,000 

รวมคําใช๎สอย - 11,321,990  11,971,750 
รวมงบด าเนินงาน - 11,321,990  11,971,750 

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 2,584,140 14,818,420  16,263,450 
งานศึกษาไมํก าหนดระดับ     
งบด าเนินงาน     
คําใช๎สอย     
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

    

โครงการเข๎าคํายทางวิชาการ 250,000 250,000 -20 200,000 
โครงการประกวดดนตรีพลาญชัยมิวสิคเฟสติวัล 149,400 150,000 -33.33 100,000 
โครงการพัฒนาภาษาตํางประเทศ 1,274,600 1,980,000 12.12 2,220,000 

รวมคําใช๎สอย 1,674,000 2,380,000   2,520,000 
รวมงบด าเนินงาน 1,674,000 2,380,000   2,520,000 
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รวมงานศึกษาไมํก าหนดระดับ 1,674,000 2,380,000   2,520,000 
รวมแผนงานการศึกษา 218,737,547.45 272,834,900   277,015,750 

แผนงานสาธารณสุข     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     
งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     
เงินเดือนพนักงาน 2,647,994.34 3,042,500 5.11 3,198,000 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน 67,200 82,800 -11.96 72,900 
เงินประจ าต าแหนํง 67,200 121,200 - 121,200 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 718,745.81 840,400 4.59 879,000 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง 48,220 68,800 -6.69 64,200 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,549,360.15 4,155,700  4,335,300 
รวมงบบุคลากร 3,549,360.15 4,155,700  4,335,300 

งบด าเนินงาน     
คําตอบแทน     
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,840 6,000 - 6,000 
คําเชําบ๎าน 28,200 48,500 33.61 64,800 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 65,630 66,700 21.74 81,200 

รวมคําตอบแทน 95,670 121,200  152,000 
คําใช๎สอย     
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 221,059 310,000 25.81 390,000 
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

       

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 91,431.50 80,000 50 120,000 
โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสด
นําซื้อเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

498,340 60,000 216.7 190,000 

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน 
สถานบริการแตํงผม-เสริมสวย 

249,140 50,000 - 50,000 

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน 
สถานประกอบการ 

40,000 40,000 125 90,000 

โครงการร๎านอาหารปลอดภัย 99,790 100,000 - 100,000 
โครงการสร๎างจิตส านึกและความตระหนักด๎านสิ่งแวดล๎อม 246,455 270,000 - 270,000 
โครงการสุขานําใช๎ - 50,000 - 80,000 
โครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน - - 100 50,000 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 31,440 96,000 -47.92 50,000 

รวมคําใช๎สอย 1,477,701.50 1,056,000  1,390,000 
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แผนงานสาธารณสุข     
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     
  งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     
เงินเดือนพนักงาน 2,647,994.34 3,042,500 5.11 3,198,000 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน 67,200 82,800 -11.96 72,900 
เงินประจ าต าแหนํง 67,200 121,200 - 121,200 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 718,745.81 840,400 4.59 879,000 
เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง 48,220 68,800 -6.69 64,200 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,549,360.15 4,155,700  4,335,300 
รวมงบบุคลากร 3,549,360.15 4,155,700  4,335,300 

งบด าเนินงาน     
คําตอบแทน     
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,840 6,000 - 6,000 
คําเชําบ๎าน 28,200 48,500 33.61 64,800 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 65,630 66,700 21.74 81,200 

รวมคําตอบแทน 95,670 121,200  152,000 
คําใช๎สอย     
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 221,105 310,000 25.81 390,000 
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

       

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 91,431.50 80,000 50 120,000 
โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสด
นําซื้อเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

498,340 60,000 216.7 190,000 

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถาน
บริการแตํงผม-เสริมสวย 

249,140 50,000 - 50,000 

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถาน
ประกอบการ 

40,000 40,000 125 90,000 

โครงการร๎านอาหารปลอดภัย 99,790 100,000 - 100,000 
โครงการสร๎างจิตส านึกและความตระหนักด๎าน
สิ่งแวดล๎อม 

246,455 270,000 - 270,000 

โครงการสุขานําใช๎ - 50,000 - 80,000 
โครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน - - 100 50,000 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 31,440 96,000 -47.92 50,000 

รวมคําใช๎สอย 1,477,701.50 1,056,000  1,390,000 
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 รายจํายจริง ประมาณการ 
ปี  2558 ปี 2559 ยอดตําง 

(%) 
ปี 2560 

คําวัสดุ     
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 19,800 - - - 
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ - 5,000 - 5,000 

รวมคําวัสดุ 19,800 5,000 - 5,000 
รวมงบด าเนินงาน 1,593,171.50 1,182,200  1,547,000 

งบลงทุน     
คําครุภัณฑ ์     
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง     
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 37,000 - - - 

รวมคําครุภัณฑ์ 37,000 - - - 
รวมงบลงทุน 37,000 -  - 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 5,179,485.65 5,337,900  5,882,300 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข     
 งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     
เงินเดือนพนักงาน 2,167,465.48 3,257,500 9.24 3,558,500 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน 59,500 95,500 6.81 102,000 
เงินประจ าต าแหนํง - - 100 60,000 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 677,919.84 750,900 59.56 1,198,100 
เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง 49,277 91,260 19.66 109,200 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,954,162.32 4,195,160  5,027,800 
รวมงบบุคลากร 2,954,162.32 4,195,160  5,027,800 

งบด าเนินงาน     
คําตอบแทน     
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 36,060 50,100 -0.2 50,000 
คําเชําบ๎าน 76,200 72,000 - 72,000 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร - 5,200 11.54 5,800 

รวมคําตอบแทน 112,260 127,300  127,800 
คําใช๎สอย     
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 166,000 586,740 -76.48 138,000 
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

       

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 1,780 50,000 - 50,000 
โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการหนํวย 
ปฐมภูมิเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

398,505 30,000 - 30,000 
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 รายจํายจริง ประมาณการ 
ปี  2558 ปี 2559 ยอดตําง 

(%) 
ปี 2560 

โครงการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุ 576,162 - - - 
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 
ในเขตเมือง (อสม.) 

742,716 50,000 - 50,000 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 16,100 110,000 -27.27 80,000 
รวมคําใช๎สอย 1,901,263 826,740  348,000 

คําวัสดุ     
วัสดุกํอสร๎าง 101,100 130,000 -100 - 
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น - 20,000 -75 5,000 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 181,989.67 390,000 -84.62 60,000 

รวมคําวัสดุ 283,089.67 540,000 - 65,000 
รวมงบด าเนินงาน 2,296,612.67 1,494,040 - 540,800 

งบลงทุน     
คําครุภัณฑ ์     
ครุภัณฑ์ส านักงาน     
จัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 26,000 - - - 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ      
จัดซื้อเครื่องฉายมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ 38,500 - - - 
จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟูา 9,400 - - - 
จัดซื้อโทรทัศน์ LED TV 34,000 - - - 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์      
จัดซื้อเครื่องชํวยหายใจชนิดบีบมือ (ambu bag) 3,000 - - - 
จัดซื้อเครื่องตรวจหูและเครื่องตรวจตา 15,000 - - - 
จัดซื้อเครื่องนึ่งฆําเชื้อแบบอัตโนมัติ 80,000 - - - 
จัดซื้อเครื่องปั่นอัดแนํนเม็ดเลือดแดง 30,000 - - - 
จัดซื้อเครื่องพํนยา 2,500 - - - 
จัดซื้อโต๏ะวางเครื่องมือแพทย์แบบเมโย 7,000 - - - 
จัดซื้อถังออกซิเจนแบถังเติมพร๎อมอุปกรณ์ครบชุด    3,500 - - - 
จัดซื้อรถเข็นนั่งมาตรฐาน 6,900 - - - 
จัดซื้อรถเข็นเปลส าหรับผู๎ปุวย 20,000 - - - 
จัดซื้อรถล๎างแผลแบบตะแกรง 8,000 - - - 
ครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว      
จัดซื้อเครื่องซักผ๎า 44,500 - - - 
จัดซื้อเครื่องท าน้ าร๎อน/น้ าเย็น 12,900 - - - 
จัดซื้อตู๎เย็น 18,400 - - - 
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 รายจํายจริง ประมาณการ 
ปี  2558 ปี 2559 ยอดตําง 

(%) 
ปี 2560 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ค 42,000 - - - 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แมํขําย 92,500 - - - 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการบันทึกข๎อมูล 
และประมวลผล 

45,780 - - - 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับระบบบริการ
และการตรวจรักษาโรค 

93,590 - - - 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ฉลากยาและบาร์โค๎ด 15,000 - - - 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 2,600 - - - 
จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา 14,500 - - - 

รวมคําครุภัณฑ์ 665,570 - - - 
รวมงบลงทุน 665,570 - - - 

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 300,000 300,000 -33.33 200,000 

รวมเงินอุดหนุน 300,000 300,000 - 200,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 300,000 300,000 - 200,000 

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 6,216,344.99 5,989,200 - 5,768,600 
รวมแผนงานสาธารณสุข 11,395,830.64 11,327,100 - 11,650,900 

แผนงานสังคมสงเคราะห์     
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     
  งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     
เงินเดือนพนักงาน 2,418,109.95 2,878,400 8.17 3,113,700 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 - 67,200 
เงินประจ าต าแหนํง 67,200 95,200 8.4 103,200 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 528,630.48 734,400 4.78 769,500 
เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง 12,765 45,000 9.78 49,400 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,093,905.43 3,820,200 - 4,103,000 
รวมงบบุคลากร 3,093,905.43 3,820,200 - 4,103,000 

งบด าเนินงาน     
คําตอบแทน     
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 24,520 60,000 - 60,000 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 30,272 47,500 13.68 54,000 

รวมคําตอบแทน 54,792 107,500 - 114,000 
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 รายจํายจริง ประมาณการ 
ปี  2558 ปี 2559 ยอดตําง 

(%) 
ปี 2560 

คําใช๎สอย     
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 142,964 60,000 150 150,000 
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

       

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 41,645.50 180,000 -55.56 80,000 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 45,900 126,000 -20.63 100,000 

รวมคําใช๎สอย 230,509.50 366,000  330,000 
คําวัสดุ     
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 59,700 10,000 100 20,000 
วัสดุงานบ๎านงานครัว 24,396 27,400 9.49 30,000 
วัสดุยานพาหนะและขนสํง 17,900 14,000 42.86 20,000 

รวมคําวัสดุ 101,996.00 51,400  70,000 
รวมงบด าเนินงาน 387,297.50 524,900  514,000 

งบลงทุน     
คําครุภัณฑ ์     
ครุภัณฑ์ส านักงาน     
จัดซื้อเครื่องโทรสารกระดาษ - 10,000 -100 - 
จัดซื้อแทํนส าหรับเขียนค าร๎อง 30,000.00 - - - 
จัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง - 5,400 -100 - 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ       
จัดซื้อกล๎องดิจิตอล 29,000.00 - - - 
ครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว       
จัดซื้อตู๎แชํเครื่องดื่ม - 20,000 -100 - 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ - 16,000 -100 - 
จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา - 3,100 -100 - 

รวมคําครุภัณฑ์ 59,000 54,500  - 
รวมงบลงทุน 59,000 54,500  - 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 3,540,202.93 4,399,600  4,617,000 
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,540,202.93 4,399,600  4,617,000 

แผนงานเคหะและชุมชน     
 งานไฟฟ้าถนน     
   งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     
เงินเดือนพนักงาน 1,760,968.33 1,795,200 66.12 2,982,100 
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 รายจํายจริง ประมาณการ 
ปี  2558 ปี 2559 ยอดตําง 

(%) 
ปี 2560 

เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน - 38,200 -100 - 
เงินประจ าต าแหนํง - - 100 18,000 
คําจ๎างลูกจ๎างประจ า 192,360 239,000 4.98 250,900 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 1,910,400 2,437,070 9.74 2,674,400 
เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง 227,500 325,443 -6.77 303,400 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,091,228.33 4,834,913  6,228,800 
รวมงบบุคลากร 4,091,228.33 4,834,913  6,228,800 

งบด าเนินงาน        
คําตอบแทน        
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 270,500 190,000 -21.05 150,000 
คําเชําบ๎าน 23,400 23,400 - 23,400 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 54,801 93,900 -23.54 71,800 

รวมคําตอบแทน 348,701 307,300  245,200 
คําใช๎สอย     
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 2,696,317.85 3,575,943 8.5 3,880,000 
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํ
เข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 

       

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 51,666.00 30,000 - 30,000 
โครงการจัดระเบียบสายไฟฟูาสายสื่อสาร
โทรคมนาคมอ่ืนๆภายในเขตเทศบาลฯ 

98,130.00 100,000 -100 - 

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด๎านไฟฟูาและ
จราจร 

28,570.00 50,000 -100 - 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 645,946.20 650,000 7.69 700,000 
รวมคําใช๎สอย 3,520,630.05 4,405,943  4,610,000 

คําวัสดุ     
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 1,373,360 2,000,000 -25 1,500,000 
วัสดุงานบ๎านงานครัว 89,130 100,000 - 100,000 
วัสดุกํอสร๎าง 2,495,009.73 3,500,000 -42.86 2,000,000 
วัสดุยานพาหนะและขนสํง 85,172 150,000 - 150,000 
วัสดุเครื่องแตํงกาย 91,260 100,000 - 100,000 

รวมคําวัสดุ 4,133,931.73 5,850,000  3,850,000 
รวมงบด าเนินงาน 8,003,262.78 10,563,243  8,705,200 

งบลงทุน     
คําครุภัณฑ ์     
ครุภัณฑ์ส านักงาน     
จัดซื้อเก๎าอ้ีบุนวมชนิดมีพนักพิง - 100,000 -100 - 
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 รายจํายจริง ประมาณการ 
ปี  2558 ปี 2559 ยอดตําง 

(%) 
ปี 2560 

จัดซื้อเก๎าอ้ีพลาสติก - 80,000 -100 - 
จัดซื้อชุดรับแขก - 18,000 -100 - 
จัดซื้อตู๎เอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก - 35,000 -100 - 
จัดซื้อโต๏ะพับเอนกประสงค์ - 100,000 -100 - 
จัดซื้อโต๏ะหมูํบูชา - 18,000 -100 - 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      
จัดซื้อแคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter) - 5,000 -100 - 
ครุภัณฑ์อ่ืน      
จัดซื้อเต็นท์ทรงโค๎ง - 96,000 -100 - 

รวมคําครุภัณฑ์ - 452,000  - 
คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง     
คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค     
โครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางสนามหญ๎าหน๎า
ส านักงานเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

120,000 - - - 

โครงการจัดซื้อปูายบอกชื่อถนน - 300,000 -100 - 
คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง      
คํากํอสร๎างปรับปรุงระบบระบายน้ าถนน คสล.  
ถนนเทวาภิบาล ซอย 8/1 

- - - - 

รวมคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง 120,000 300,000   - 
รวมงบลงทุน 120,000 752,000   - 

รวมงานไฟฟ้าถนน 12,214,491.11 16,150,156   14,934,000 

งานสวนสาธารณะ     
 งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     
เงินเดือนพนักงาน 711,420 768,000 4.15 799,900 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 1,082,564.29 1,225,460 29.88 1,591,600 
เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง 81,700 142,420 -3.24 137,800 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,875,684.29 2,135,880  2,529,300 
รวมงบบุคลากร 1,875,684.29 2,135,880  2,529,300 

งบด าเนินงาน     
คําตอบแทน     
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,920 20,000 50 30,000 
คําเชําบ๎าน 36,000 36,000 - 36,000 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 36,000 66,000 -24.24 50,000 

รวมคําตอบแทน 81,920 122,000  116,000 
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 รายจํายจริง ประมาณการ 
ปี  2558 ปี 2559 ยอดตําง 

(%) 
ปี 2560 

คําใช๎สอย     
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 4,431,606.90 5,069,800 -26.7 3,716,000 
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

       

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 19,280 30,000 - 30,000 
โครงการจัดท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ 149,952.10 150,000 - 150,000 
โครงการปรับปรุงและพัฒนามลภาวะของน้ า 
ในบึงพลาญชัย 

30,000 30,000 - 30,000 

โครงการอบรมฝึกทักษะการตัดแตํงก่ิงไม๎ 29,870 - - - 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 249,881.31 350,000 - 350,000 

รวมคําใช๎สอย 4,910,590.31 5,629,800  4,276,000 
คําวัสดุ     
วัสดุงานบ๎านงานครัว 29,890 50,000 - 50,000 
วัสดุกํอสร๎าง 208,448.98 150,000 33.33 200,000 
วัสดุยานพาหนะและขนสํง 28,184 40,000 - 40,000 
วัสดุการเกษตร 675,125 1,000,000 -26.2 738,000 
วัสดุเครื่องแตํงกาย 40,000 40,000 - 40,000 

รวมคําวัสดุ 981,647.98 1,280,000  1,068,000 
รวมงบด าเนินงาน 5,974,158.29 7,031,800  5,460,000 

งบลงทุน     
คําครุภัณฑ ์     

ครุภัณฑ์การเกษตร     

จัดซื้อปั้มหอยโขํง  ขนาด 5 แรงม๎า - 90,000 -100 - 
จัดซื้อปั้มหอยโขํง ขนาด 2 แรงม๎า - 17,000 -100 - 
ครุภัณฑ์อ่ืน     
จัดซื้อเก๎าอ้ีม๎านั่งไม๎กันเกราแบบยาว - 30,000 -100 - 

รวมคําครุภัณฑ์ - 137,000  - 
คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง       

คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค       

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสนามเด็กเลํน
ชุมชนมั่นคงพัฒนา 

197,000 - - - 

รวมคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง 197,000 -  - 
รวมงบลงทุน 197,000 137,000  - 

รวมงานสวนสาธารณะ 8,046,842.58 9,304,680  7,989,300 
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     
 งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     
คําจ๎างลูกจ๎างประจ า 449,269 481,700 4.15 501,700 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 5,177,793.55 5,488,000 6.99 5,871,800 
เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง 494,761 672,000 -4.55 641,400 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,121,823.55 6,641,700  7,014,900 
รวมงบบุคลากร 6,121,823.55 6,641,700  7,014,900 

งบด าเนินงาน     
คําตอบแทน     
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           149,960  200,000 - 200,000 

รวมคําตอบแทน 149,960 200,000  200,000 
คําใช๎สอย     
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 8,096,200 9,002,000 -43.39 5,096,000 
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

       

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 18,156 20,000 - 20,000 
โครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

149,096 100,000 - 100,000 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 3,253,549.20 2,660,000 -17.29 2,200,000 
รวมคําใช๎สอย 11,517,001.20 11,782,000  7,416,000 

คําวัสดุ     
วัสดุงานบ๎านงานครัว 749,380 500,000 -20 400,000 
วัสดุกํอสร๎าง 1,237,735 800,000 -25 600,000 
วัสดุยานพาหนะและขนสํง 577,511 460,000 -28.26 330,000 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - 40,000 - 40,000 
วัสดุเครื่องแตํงกาย 187,110 150,000 - 150,000 

รวมคําวัสดุ 2,751,736 1,950,000  1,520,000 
รวมงบด าเนินงาน 14,418,697.20 13,932,000  9,136,000 

งบลงทุน     
คําครุภัณฑ ์     
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง     

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท๎าย  3,200,000 -  - 
ครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว       
จัดซื้อถังคอนเทนเนอร์ - 560,000 -100 - 
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รวมคําครุภัณฑ์ 3,200,000 560,000  - 
รวมงบลงทุน 3,200,000 560,000  - 

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 23,740,520.75 21,133,700  16,150,900 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 44,001,854.44 46,588,536  39,074,200 

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน     
 งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน     
  งบด าเนินงาน     
คําใช๎สอย     
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

    

โครงการจดัท าระบบและข๎อมูลชุมชนในเขตเทศบาล 122,310 127,000 18.11 150,000 
โครงการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยในเขตเทศบาล 21,000 30,000 - 30,000 
โครงการปรับปรุงพ้ืนที่คลองคูเมือง 187,135 90,000 66.67 150,000 
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน 915,540 10,000 200 30,000 
โครงการพัฒนาการให๎บริการประชาชน
ศูนย์บริการรํวมฯ 

32,424 70,000 -100 - 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ - - 100 30,000 
โครงการพัฒนาเครือขํายองค์กรประชาชน - 50,000 -100 - 
โครงการพัฒนาด๎านสตรีและครอบครัว - - 100 10,000 
โครงการพัฒนาและควบคมุการฌาปนกิจสงเคราะห ์ - - 100 30,000 
โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานหอพัก - 50,000 -20 40,000 
โครงการย๎ายชุมชน / จัดหาที่อยูํใหมํ  ผู๎บุกรุกคลอง
คูเมืองก าแพงเมืองร๎อยเอ็ดและที่สาธารณะ 54,726.00 20,000 625 145,000 

โครงการรณรงค์และปูองกันยาเสพติดในชุมชน - 145,000 -65.52 50,000 
โครงการสํงเสริมการตลาด - - 100 40,000 
โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 39,000 100,000 -20 80,000 
โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส 120,000 200,000 -100 - 

รวมคําใช๎สอย 1,492,135 892,000  785,000 
รวมงบด าเนินงาน 1,492,135 892,000  785,000 

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 100,000 - - - 

รวมเงินอุดหนุน 100,000 -  - 
รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 -  - 

รวมงานสํงเสริมและสนับสนนุความเข๎มแข็งชุมชน 1,592,135 892,000  785,000 
รวมแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 1,592,135 892,000  785,000 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

    

   งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     
เงินเดือนพนักงาน 668,340 769,100 4.68 805,100 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 668,340 769,100  805,100 
รวมงบบุคลากร 668,340 769,100  805,100 

งบด าเนินงาน     
คําตอบแทน     
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 19,620 20,000 - 20,000 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 5,800 24,000 40.83 33,800 

รวมคําตอบแทน 25,420 44,000  53,800 
คําใช๎สอย     
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

    

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 26,319.00 20,000 -100 - 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 3,250 5,000 - 5,000 

รวมคําใช๎สอย 29,569 25,000  5,000 
รวมงบด าเนินงาน 54,989 69,000  58,800 

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 400,000 400,000 -25 300,000 

รวมเงินอุดหนุน 400,000 400,000  300,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 400,000 400,000  300,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1,123,329 1,238,100  1,163,900 

งานกีฬาและนันทนาการ     
  งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     
เงินเดือนพนักงาน - - 100 218,400 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 194,040 211,940 -100 218,400 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 194,040 211,940  218,400 
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งบด าเนินงาน     
คําใช๎สอย     
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

    

คําพัฒนาครูอาสา - 6,000 - 6,000 
โครงการเก็บตัวนักกีฬาเพื่อเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย ระดับภาค
และระดับประเทศ 

798,520 600,000 41.67 850,000 

โครงการเข๎าคํายพักแรมลูกเสือกลุมํโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 99,760 100,000 100 100,000 

โครงการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา  อปท.   
แหํงประเทศไทย   ระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 792,540 700,000 14.29 800,000 

โครงการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา อปท.  
แหํงประเทศไทย ระดับประเทศ 

793,655 708,000 -100 - 

โครงการแขํงขันกีฬาฟุตซอลพลาญชัยคัพ - - 100 10,000 
โครงการแขํงขันเซปัคตะกร๎อ 150,000 150,000 -100 - 
โครงการแขํงขันบาสเกตบอลพลาญชัยคัพ 100,000 100,000 -90 10,000 
โครงการแขํงขันกีฬาระหวํางองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น และหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 

157,730 200,000 - 200,000 

โครงการเป็นเจ๎าภาพการแขํงขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์จังหวัดร๎อยเอ็ด 

1,270,000 - - - 

โครงการเป็นเจ๎าภาพการแขํงขันกฬีานักเรียนองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย   รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ  ครั้งท่ี  34  “101  เกมส”์ 

- - 100 11,000,000 

โครงการฝึกซ๎อมดนตรีหรือวงโยธวาทิต 150,000 - - - 
โครงการฝึกซ๎อมและรํวมการแขํงขันกีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ 

49,764 100,000 - 100,000 

โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด 50,000 50,000 - 50,000 
โครงการวันเด็กแหํงชาติ 294,000 300,000 -6.67 280,000 
โครงการศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด - - 100 50,000 
โครงการสํงเสริมกิจกรรมทางด๎านดนตรีและ
นันทนาการส าหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

- 400,000 -75 100,000 

โครงการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษา 

141,920 200,000 - 200,000 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 147,750 200,000 -25 150,000 
รวมคําใช๎สอย 4,995,639 3,814,000  13,906,000 
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คําวัสดุ     
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 99,599 80,000 -37.5 50,000 
วัสดุเครื่องแตํงกาย 450,000 400,000 - 400,000 
วัสดุกีฬา 249,908 200,000 -25 150,000 
วัสดุการศึกษา - 10,000 - 10,000 

รวมคําวัสดุ 799,507 690,000  610,000 
รวมงบด าเนินงาน 5,795,146 4,504,000  14,516,000 

งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ - 30,000 -100 - 

รวมเงินอุดหนุน - 30,000  - 

รวมงบเงินอุดหนุน - 30,000  - 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 5,989,186.00 4,745,940  14,734,400 
งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น     
  งบด าเนินงาน     
คําใช๎สอย     
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

    

โครงการงานเทศกาลออกพรรษา  ประดับ
ประทีปโคมไฟ  ตักบาตรเทโว และกวนข๎าวทิพย์ 

289,500 300,000 -100 300,000 

โครงการจัดงานบุญช าฮะและสักการะศาลเจ๎าพํอหลักเมือง 40,000 40,000 - 40,000 
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 495,995 500,000 -40 300,000 
โครงการจัดงานประเพณีสืบสานต านานเทียนพรรษา 101 532,000 500,000 - 500,000 
โครงการจดังานเลีย้งสักการะเจ๎าพํอมเหศักดานภุาพ 40,000 40,000 - 40,000 
โครงการจัดงานสมมาน้ าคืนเพ็งเส็งประทีป 1,980,500 1,892,000 -10.15 1,700,000 
โครงการพุทธมามะกะ 100,000 100,000 - 100,000 
โครงการสนับสนุนงานกฐินร๎อยเอ็ดรํวมใจ 
เฉลิมพระเกียรติ 

150,000 200,000 -50 100,000 

โครงการสนับสนุนงานประเพณีบุญผะเหวด 77,700 100,000 - 100,000 
รวมคําใช๎สอย 3,705,695 3,672,000  3,180,000 

รวมงบด าเนินงาน 3,705,695 3,672,000  3,180,000 
งบลงทุน     
  คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง     
คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง     
โครงการกํอสร๎างแหลํงเรียนรู๎พิพิธภัณฑ์เทียน
ร๎อยเอ็ด 

796,000 -  - 
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 รายจํายจริง ประมาณการ 
ปี  2558 ปี 2559 ยอดตําง 

(%) 
ปี 2560 

รวมคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง 796,000 -  - 
รวมงบลงทุน 796,000 -  - 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น 4,501,695 3,672,000  3,180,000 
งานวิชาการวางแผนและสํงเสริมการทํองเที่ยว     
  งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     
เงินเดือนพนักงาน - 235,100 7.57 252,900 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 869,580 855,300 1.73 870,100 
เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง 19,500 26,000 -7.69 24,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 889,080 1,116,400  1,147,000 
รวมงบบุคลากร 889,080 1,116,400  1,147,000 

งบด าเนินงาน     
คําตอบแทน     
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,820 20,000 - 20,000 

รวมคําตอบแทน 8,820 20,000  20,000 
คําใช๎สอย     
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 23,500 50,000 -50 25,000 
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

       

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ - 10,000 - 10,000 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 398,425 400,000 -25 300,000 

รวมคําใช๎สอย 421,925 460,000  335,000 
คําวัสดุ     
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 49,845 75,000 -33.33 50,000 
วัสดุงานบ๎านงานครัว 15,000 15,000 - 15,000 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 197,390 100,000 - 100,000 
วัสดุการเกษตร 367,250 170,000 17.65 200,000 

รวมคําวัสดุ 629,485 360,000  365,000 
รวมงบด าเนินงาน 1,060,230 840,000  720,000 

งบลงทุน     
คําครุภัณฑ ์     
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ     

จัดซื้อโทรทัศน์สี 24,000 - - - 
รวมคําครุภัณฑ์ 24,000    

รวมงบลงทุน 24,000    
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รายจํายจริง ประมาณการ 
ปี  2558 ปี 2559 ยอดตําง 
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รวมงานวิชาการวางแผนและสํงเสริมการทํองเท่ียว 1,973,310 1,956,400  1,867,000 
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 13,587,520 11,612,440  20,945,300 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา     
  งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     
เงินเดือนพนักงาน 1,127,805.71 1,304,030 6.42 1,387,700 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน 67,200 68,385 -1.73 67,200 
เงินประจ าต าแหนํง 67,200 107,700 -20.89 85,200 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 108,000 122,160 4.04 127,100 
เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง 17,500 24,000 - 24,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,387,705.71 1,626,275  1,691,200 
รวมงบบุคลากร 1,387,705.71 1,626,275  1,691,200 

งบด าเนินงาน     
คําตอบแทน     
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 263,800 225,000 -55.56 100,000 
คําเชําบ๎าน 36,000 40,000 5 42,000 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 9,780 37,700 13 42,600 

รวมคําตอบแทน 309,580 302,700  184,600 
คําใช๎สอย     
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

    

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 119,370 60,000 266.7 220,000 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 98,283 100,000 - 100,000 

รวมคําใช๎สอย 217,653 160,000  320,000 
คําวัสดุ     
วัสดุงานบ๎านงานครัว 4,992 5,000 - 5,000 
วัสดุยานพาหนะและขนสํง 13,119 15,000 - 15,000 

รวมคําวัสดุ 18,111 20,000  20,000 
รวมงบด าเนินงาน 545,344 482,700  524,600 

งบลงทุน     
คําครุภัณฑ ์     
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjt Printer) 17,000 - - - 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED - 7,300 -100 - 
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 รายจํายจริง ประมาณการ 
ปี  2558 ปี 2559 ยอดตําง 

(%) 
ปี 2560 

รวมคําครุภัณฑ์ 17,000 7,300  - 

รวมงบลงทุน 17,000 7,300  - 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1,950,049.71 2,116,275  2,215,800 

งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน     
  งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     
เงินเดือนพนักงาน 2,089,586.77 2,429,589 51.93 3,691,300 
เงินประจ าต าแหนํง - - 100 18,000 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 714,240 1,105,560 23.54 1,365,800 
เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง 55,500 73,440 1.03 74,200 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,859,326.77 3,608,589  5,149,300 
รวมงบบุคลากร 2,859,326.77 3,608,589  5,149,300 

งบด าเนินงาน     
คําตอบแทน     
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 114,020 20,000 - 20,000 
คําเชําบ๎าน 36,000 29,000 -33.79 19,200 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 12,360 33,300 12.91 37,600 

รวมคําตอบแทน 162,380 82,300  76,800 
คําใช๎สอย     

รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 96,000 102,000 5.88 108,000 
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

       

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 46,924 50,000 - 50,000 
โครงการพัฒนาบุคลากรด๎านสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม 

38,256 - - - 

โครงการพัฒนาศักยภาพชํางด๎านเขียนแบบด๎วย
คอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ 

- 50,000 -40 30,000 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานขับรถของ
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

29,420 20,000 -100 - 

โครงการส ารวจปรับปรุงและประชาสัมพันธ์ 
ผังเมืองรวม 

58,930 150,000 -33.33 100,000 

โครงการให๎ความรู๎และเพ่ิมทักษะการตีเส๎นจราจร 29,249.25 30,000 -100 - 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 45,790 50,000 - 50,000 

รวมคําใช๎สอย 344,569.25 452,000  338,000 
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 รายจํายจริง ประมาณการ 
ปี  2558 ปี 2559 ยอดตําง 

(%) 
ปี 2560 

คําวัสดุ     
วัสดุส านักงาน - - 100 100,000 
วัสดุงานบ๎านงานครัว 2,637.55 3,000 - 3,000 
วัสดุกํอสร๎าง 295,829.32 300,000 500 1,800,000 
วัสดุยานพาหนะและขนสํง 7,250 8,000 - 8,000 

รวมคําวัสดุ 305,716.87 311,000  1,911,000 
รวมงบด าเนินงาน 812,666.12 845,300  2,325,800 

งบลงทุน     
คําครุภัณฑ ์     
ครุภัณฑ์ส านักงาน     
จัดซื้อเก๎าอ้ีพนักงานพิงหลัง - 12,000 -100 - 
จัดซื้อโต๏ะปฏิบัติงานส าหรับพนักงาน - 16,000 -100 - 
ครุภัณฑ์การเกษตร      
จัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง - 10,000 -100 - 
จัดซื้อซัมเมิร์ทสูบน้ า - 80,000 -100 - 
จัดซื้อไดร์โวํสูบน้ า - 34,000 -100 - 
ครุภัณฑ์กํอสร๎าง      
จัดซื้อเครื่องตบดินแบบรถถัง 20,972 27,500 -100 - 
จัดซื้อเครื่องตีเส๎นจราจรสีเทอร์โมสพลาสติก
แบบเข็น 

199,000 - - - 

จัดซื้อเครื่องแทํนบดอัดดิน 16,000 - - - 
จัดซื้อเครื่องมือวัดระยะดิจิตอล - 10,000 -100 - 
จัดซื้อเทปวัดระยะสแตนเลส - 6,000 -100 - 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ - 30,000 -100 - 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี - 16,000 -100 - 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKET Printer) - 9,900 -100 - 

รวมคําครุภัณฑ์ 235,972 251,400   
คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง     

คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค     

โครงการกํอสร๎างขยายผิวทางถนนรณชัย 
ชาญยุทธ (ชํวงถนนจันทร์เกษมสุดเขตเทศบาล
ด๎านทิศตะวันตก) 

2,280,000 
 

- - - 

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ถนนกองพล10 ซอย 3 283,000 - - - 
โครงการกํอสร๎างถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 2 780,000 - - - 
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โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ถนนรณชัยชาญยุทธ  
ซอย 14  แยก 2  ชํวงที่ 1 และชํวงที่ 2 

117,000 - - - 

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ถนนรณชัยชาญยุทธ 
ซอย  14 แยก 4 

136,000 - - - 

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ถนนรณชัยชาญยุทธ 
ซอย  23/2 

156,000 - - - 

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ถนนราชการด าเนิน  
ซอย  10 

306,000 - - - 

โครงการกํอสร๎างถนนพร๎อมระบบระบายน้ า
ภายในโรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า 

3,610,000 - - - 

โครงการกํอสร๎างปรับปรุงถนนล าห๎วยเหนือ   
ชํวงที่ 4  ชํวงถนนจากค๎ุมวัดปุาเรไร – ถนน 
ล าห๎วยเหนือ ซอย 7 

6,030,000 - - - 

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า ถนนทางเข๎า 
ศูนย์เด็กเล็ก 

245,000 - - - 

โครงการกํอสร๎างและปรับปรุงถนนเทวาภิบาล ซอย 21 2,360,000 - - - 
โครงการกํอสร๎างอาคารเก็บวัสดุและอุปกรณ์
กํอสร๎างกองชําง 

1,700,000 - - - 

รวมคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง 18,003,000 -  - 
รวมงบลงทุน 18,238,972 251,400   

รวมงานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน 21,910,964.89 4,705,289   

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 23,861,014.60 6,821,564  9,690,900 
แผนงานการพาณิชย์     

 งานตลาดสด     

งบด าเนินงาน     

คําตอบแทน     

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,700 10,000 - 10,000 
รวมคําตอบแทน 9,700 10,000  10,000 

คําใช๎สอย     

รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 1,758,104 1,970,000 7.21 2,112,000 
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

    

โครงการท าบุญตลาด 90,000.00 90,000 -100  

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 2,100 100,000 200 300,000 
รวมคําใช๎สอย 1,850,204.00 2,160,000  2,412,000 
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คําวัสดุ     
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 99,994 100,000 - 100,000 
วัสดุกํอสร๎าง 541,593.45 255,847 -100  

รวมคําวัสดุ 641,587.45 355,847  100,000 
รวมงบด าเนินงาน 2,501,491.45 2,525,846.88  2,522,000 

งบลงทุน     
คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง     

คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค     

โครงการปรับปรุงทางเท๎าตลาดทุํงเจริญ - 139,000 -100 - 
โครงการปรับปรุงหลงัคาทางเข๎าตลาดหนองแคน - 250,000 -100 - 
คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกํอสร๎าง      
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลปูุโกปูุโน 
ในตลาดทุํงเจริญ 

- 136,000 -100 - 

รวมคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง - 525,000  - 
รวมงบลงทุน - 525,000  - 

งบเงินอุดหนุน     

เงินอุดหนุน     

เงินอุดหนุนสํวนราชการ - 108,153 100 - 
รวมเงินอุดหนุน - 108,153  - 

รวมงบเงินอุดหนุน - 108,153.12  - 
รวมงานตลาดสด 2,501,491.45 3,159,000  2,522,000 

งานโรงฆําสัตว์     
 งบบุคลากร     
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     
เงินเดือนพนักงาน 422,240 357,800 42.82 511,000 
คําจ๎างลูกจ๎างประจ า 217,170 229,800 4 239,000 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 280,745 380,400 2.87 391,300 
เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง 29,475 51,200 -23.44 39,200 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 949,630 1,021,500  1,180,500 
รวมงบบุคลากร 949,630 1,021,500  1,180,500 

งบด าเนินงาน     
คําตอบแทน     
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 14,880 20,000 50 30,000 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 4,075 5,200 11.54 5,800 

รวมคําตอบแทน            18,955          25,200      35,800  
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ปี  2558 ปี 2559 ยอดตําง 

(%) 
ปี 2560 

คําใช๎สอย     
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 1,762,064.52 2,036,000 6.09 2,160,000 
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

       

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 3,880 18,000 -16.67 15,000 
โครงการท าบุญโรงฆําสัตว์เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 30,000 30,000 - 30,000 
โครงการบ๎านพักสุนัขจรจดั  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 49,820 50,000 30 65,000 
โครงการพัฒนาสถานทีจ่ าหนํายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัยใสํใจผู๎บรโิภค 25,125 85,000 -29.41 60,000 
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า 29,690 30,000 - 30,000 
โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคติดตํอจากสัตว์สูํคน - 30,000 -33.33 20,000 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 196,455 430,000 -30.23 300,000 

รวมคําใช๎สอย 2,097,034.52 2,709,000  2,680,000 
คําวัสดุ     
วัสดุงานบ๎านงานครัว 49,900 80,000 -25 60,000 
วัสดุกํอสร๎าง 195,445 20,000 - 20,000 

รวมคําวัสดุ 245,345 100,000  80,000 
รวมงบด าเนินงาน 2,361,334.52 2,834,200  2,795,800 

รวมงานโรงฆําสัตว์ 3,310,964.52 3,855,700  3,976,300 
รวมแผนงานการพาณิชย์ 5,812,455.97 7,014,700  6,498,300 

แผนงานงบกลาง     
  งบกลาง     
คําช าระหนี้เงินต๎น 7,701,860 7,693,410 -10.16 6,911,460 
คําช าระดอกเบี้ย 1,608,797.38 1,317,880 26.43 1,666,200 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,448,077 2,068,000 15.47 2,388,000 
เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ - - 100 25,534,800 
เบี้ยยังชีพคนพิการ - - 100 4,252,800 
เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ 237,000 252,000 - 252,000 
ส ารองจําย 189,887.65 1,929,500 -64.03 694,000 
รายจํายตามข๎อผูกพัน 1,623,857.44 1,750,000 1.57 1,777,500 
เงินชํวยพิเศษ - 30,600 -1.96 30,000 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ 
สํวนท๎องถิ่น (กบท.) 

3,587,500 3,506,000 0.37 3,519,000 

เงินชํวยคําครองชีพผู๎รับบ านาญ (ชคบ.) 989,999.37 1,240,700 -5.7 1,170,000 
เงินบ าเหน็จลูกจ๎างประจ า 1,518,806.58 221,500 - 221,500 

รวมงบกลาง 18,905,785.42 20,009,590  48,417,260 
รวมแผนงานงบกลาง 18,905,785.42 20,009,590  48,417,260 

รวมทุกแผนงาน 414,116,960 451,404,790  487,707,570 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจํายงบประมาณรายจํายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
อ าเภอ เมืองร๎อยเอ็ด   จังหวัดร๎อยเอ็ด 

 
ประมาณการรายจํายรวมทั้งสิ้น 487,687,470 บาท จํายจากรายได๎จัดเก็บเอง   

หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

     งานบริหารงานทั่วไป       รวม 30,562,360 บาท 
          งบบุคลากร       รวม 20,891,560 บาท 
            เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)     รวม 6,208,560 บาท 

เงินเดือนนายก/รองนายก เทศมนตรี          จ านวน 1,429,920 บาท 
เงินเดือนนายก/รองนายก เทศมนตรี  รวม  1,429,920  บาท 
-  เงินเดือนนายกเทศมนตรี  ตั้งไว๎  540,000 บาท เพื่อจํายเป็น 

เงินเดือนของนายกเทศมนตรีตามบัญชีท๎ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย วํา
ด๎วยเงินเดือน เงินคําตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยํางอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
พ.ศ. 2554 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  โดยค านวณตั้งจําย 
12 เดือน (45,000 บาท / เดือน)  (ส านักปลัดเทศบาล)   

-  เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี    ตั้งไว๎   889,920   บาท   
เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนของรองนายกเทศมนตรี  ตามบัญชีท๎ายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย    วําด๎วยเงินเดือน    เงินคําตอบแทนและประโยชน์ 
ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี    และการจํายคําเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2557  โดยค านวณตั้งจําย  12  เดือน  (รองนายกฯ  3  ทํานๆ ละ 
24,720  บาท/ เดือน) (ส านักปลัดเทศบาล) 
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เงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก/รองนายก    จ านวน    351,000     บาท 
เงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก/รองนายก  

รวม   351,000  บาท 
- เงินประจ าต าแหนํงนายกเทศมนตรี  ตั้งไว๎  108,000  บาท 

เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงนายกเทศมนตรี   ตามบัญชีท๎าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วําด๎วยเงินเดือน   เงินคําตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี    และการจําย
คําเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  โดยค านวณตั้งจําย  12  เดือน (เดือนละ  
9,000  บาท) (ส านักปลัดเทศบาล) 

- เงินประจ าต าแหนํงรองนายกเทศมนตรี  ตั้งไว๎  243,000 
บาท   เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงของรองนายกเทศมนตรี 3 ทําน 
ตามบัญชีท๎ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือน    
เงินคําตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี   ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
พ.ศ. 2554 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยค านวณตั้งจําย 
12 เดือน (รองนายกฯ 3 ทํานๆ ละ 6,750 บาท / เดือน) 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
 

เงินคําตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก เทศมนตรี   จ านวน    351,000     บาท 
-  เงินคําตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี  ตั้งไว๎  108,000    

บาท   เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี  ตามบัญชี
ท๎ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงินเดือน  เงินคําตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี    และการจํายคํา 
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554   แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  โดยค านวณตั้งจํายไว๎  12  เดือน  (เดือนละ   
9,000  บาท)  (ส านักปลัดเทศบาล) 
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 -  เงินคําตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตรี  ตั้งไว๎  
243,000 บาท   เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี   
3   ทําน ตามบัญชีท๎ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงินเดือน  
เงนิคําตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจํายคําเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  แก๎ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (รองนายกฯ  3  ทํานๆละ  6,750  
บาท/ เดือน)  (ส านักปลัดเทศบาล) 
 

เงินคําตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี    จ านวน   513,000   บาท 
-  เงินคําตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  ตั้งไว๎  378,000 

บาท    เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี   2   ทําน   
ตามบัญชีท๎ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือน  เงินคําตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2557 โดยค านวณตั้งจํายไว๎ 12 เดือน (เลขานุการนายกฯ 2 ทํานๆ ละ
15,750 บาท/เดือน) (ส านักปลัดเทศบาล) 

-  เงินคําตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ตั้งไว๎  135,000  
บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  1  ทําน  ตาม
บัญชีท๎ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงินเดือน  เงินคําตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล    รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   และการจํายคํา 
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557  โดยค านวณตั้งจํายไว๎  12  เดือน (เดือนละ 11,250 บาท)  
 (ส านักปลัดเทศบาล) 
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เงินคําตอบแทนสมาชิกสภา อปท.    จ านวน   3,563,640    บาท 
เงินคําตอบแทนสมาชิกสภาอปท. รวม   3,563,640    บาท 
-  คําตอบแทนประธานสภาเทศบาล ตั้งไว๎296,640  บาท    

เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนของประธานสภาเทศบาล  ตามบัญชีท๎ายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงินเดือน  เงินคําตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
พ.ศ. 2554  แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยค านวณตั้งจําย 12 
เดือน  (24,720 บาท/เดือน) (ส านักปลัดเทศบาล) 

-  คําตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล  ตั้งไว๎  243,000  บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนของรองประธานสภาเทศบาล ตามบัญชีท๎าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือน เงินคําตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557   
โดยค านวณตั้งจําย 12 เดือน ( 20,250  บาท/เดือน) (ส านักปลัดเทศบาล) 
 -  คําตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล   ตั้งไว๎  3,024,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล ตามบัญชีท๎ายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงินเดือน  เงินคําตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
พ.ศ. 2554 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  โดยค านวณตั้งจําย  12  
เดือน  (16  คนๆ ละ 15,750  บาท/ เดือน) (ส านักปลัดเทศบาล) 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)         รวม    14,683,000  บาท 
เงินเดือนพนักงาน               จ านวน    10,068,900  บาท 
เงินเดือนพนักงาน   จ านวน  10,068,900  บาท 
-  เงินเดือนพนักงานเทศบาล    ตั้งไว๎   10,068,600   บาท   

เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนแกํพนักงานเทศบาลตามต าแหนํงและอัตราที่
ได๎รับอนุมัติ  พร๎อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  (ส านักปลัดเทศบาล  
6,474,800 บาท  งานทะเบียนราษฎร  1,686,200 บาท  และกอง
วิชาการและแผนงาน  1,907,900  บาท) 
 

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน     จ านวน     433,100    บาท 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน  จ านวน  433,100     บาท 
- เงินเพ่ิมตํางๆ  ตั้งไว๎  433,100  บาท   เพ่ือจํายเป็นเงิน 

คําตอบแทนของพนักงานเทศบาลที่ได๎รับเงินประจ าต าแหนํงตาม
กฎหมาย วําด๎วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนํงและมีสิทธิ์ ได๎รับเงิน
คําตอบแทนเป็นรายเดือนเทํากับอัตราเงินประจ าต าแหนํงที่ได๎รับอยูํและ
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล  และลูกจ๎างประจ า
ที่ได๎รับการปรับอัตราเงินเดือน   ตามบัญชีอัตราเงินเดือนใหมํ  หรือที่
ได๎รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงรวมทั้งเพ่ือจํายเป็น
เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล (ส านักปลัดเทศบาล 
341,900  บาท   งานทะเบียนราษฎร  24,000 บาท  และกองวิชาการ
และแผนงาน  67,200  บาท) 
 

เงินประจ าต าแหนํง      จ านวน       478,800   บาท 
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน       478,800  บาท 

-  เงินประจ าต าแหนํงผู๎บริหาร   ตั้งไว๎    478,800   บาท    
เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงส าหรับพนักงานเทศบาลผู๎มีสิทธิ์ได๎เงิน
ประจ าต าแหนํงทุกประเภท  (ส านักปลัดเทศบาล  375,600  บาท งาน
ทะเบียนราษฎร  18,000 บาท และกองวิชาการและแผนงาน 85,200
บาท) 
 

คําจ๎างลูกจ๎างประจ า      จ านวน        478,100   บาท 
คําจ๎างลูกจ๎างประจ า จ านวน   478,100   บาท 

-  คําจ๎างลูกจ๎างประจ า   ตั้งไว๎  478,100   บาท   เพ่ือจํายเป็น
เงินคําจ๎างลูกจ๎างประจ า ตามต าแหนํงและอัตราที่ได๎รับอนุมัติ  พร๎อมเงิน
ปรับปรุงคําจ๎างประจ าปี   (ส านักปลัดเทศบาล 227,500 บาท  และงาน
ทะเบียนราษฎร  250,600  บาท) 
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คําตอบแทนพนักงานจ๎าง       จ านวน   2,907,900    บาท 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  จ านวน  2,907,900   บาท 

-  คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ตั้งไว๎  2,907,900  บาท  เพ่ือจําย
เป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างให๎กับพนักงานจ๎างฯ (ส านักปลัดเทศบาล 
1,072,600  บาท  งานทะเบียนราษฎร  622,800 บาท และกองวิชาการ
และแผนงาน  1,212,500 บาท) 

 
เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง      จ านวน   316,200  บาท 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง  จ านวน  316,200  บาท 

- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว  ตั้งไว๎  316,000 บาท  เพ่ือจําย 
เป็น เงิน เ พ่ิมคําครองชีพชั่ วคราว ให๎กับพนักงานจ๎ าง ฯ  (ส านัก
ปลัดเทศบาล  140,100  บาท  งานทะเบียนราษฎร  56,100 บาท และ
กองวิชาการและแผนงาน  120,000  บาท) 
 

งบด าเนินการ       รวม  9,370,500 บาท 
คําตอบแทน       รวม    428,500 บาท 
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 30,000 บาท 

คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน  30,000 บาท  แยกเป็น 

-  เงินรางวัลกรรมการสอบ  ตั้งไว๎  5,000  บาท  เพ่ือจํายเป็น 
คําตอบแทนคณะกรรมการสอบแขํงขันเป็นพนักงานเทศบาล และ
คณะกรรมการสอบวินัยตามระเบียบฯ และเพ่ือเป็นคําใช๎จํายของ
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานในการประชุมและตรวจพิจารณา
ผลงาน ในการเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาลตามประกาศ  ก .ท.จ. 
ร๎อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล    (ส านักปลัดเทศบาล) 

- เงินตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ในการเลือกตั้ง   ตั้งไว๎  10,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนแกํเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงานการเลือกตั้ง เชํน   
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาล  (กกต.เทศบาล)  เจ๎าพนักงาน
ด าเนินการเลือกตั้ง  เจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย  พนักงานเทศบาล  
พนักงานจ๎างฯ  เป็นต๎น  โดยให๎เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย   
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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- คําเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล  
ตั้งไว๎   15,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นเบี้ยประชุมของสมาชิกสภาเทศบาล 
ที่ได๎รับแตํงตั้ง ให๎เป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล 2 คณะ  
ตามข๎อ 6 แหํงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือน  เงินคําตอบแทน 
และประโยชน์ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ย 
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  (ส านักปลัดเทศบาล) 
 

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จ านวน     68,000      บาท 
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน 

68,000  บาท 
- คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว๎  68,000 

บาท เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎กับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎างฯ ที่ได๎รับค าสั่งให๎
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจ าเป็นเรํงดํวนตามระเบียบฯ  (ส านัก
ปลัดเทศบาล  38,000 บาท  งานทะเบียนราษฎร  10,000 บาท และ
กองวิชาการและแผนงาน  20,000  บาท) 
 

คําเชําบ๎าน       จ านวน      238,800     บาท 
คําเชําบ๎าน จ านวน   238,800  บาท 
-  คําเชําบ๎าน  ตั้งไว๎  238,800   บาท  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎าน 

ให๎กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ตามระเบียบฯ (ส านักปลัดเทศบาล) 
 

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       จ านวน      91,700       บาท 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร   จ านวน 91,700  บาท 
- เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว๎  91,700 บาท  เพ่ือจําย

เป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ๎างประจ า
ที่มีสิทธิ์จะได๎รับตามระเบียบฯ   (ส านักปลัดเทศบาล  82,700 บาท   
งานทะเบียนราษฎร   5,000 บาท   และกองวิชาการและแผนงาน 
4,000  บาท) 
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คําใช๎สอย       รวม 3,395,000 บาท 

รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ     จ านวน 1,585,000  บาท 
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ  จ านวน  1,585,000   บาท 
- รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ  ตั้งไว๎  1,585,000   บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตําง ๆ  ดังนี้ 
ก.  คําจ๎างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาด  ตั้งไว๎    

1,188,000 บาท  เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  3  หลัง  ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 1,2,3  รวม  3  แหํง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2  แหํง  
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 1 แหํง , ศูนย์เสริมสร๎าง
สมรรถภาพทางกายเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 1 แหํง , ส านักงานปูองกันฯ 
ศูนย์ อปพร. ห๎องประชุม ห๎องวิทยุสื่อสาร  และอาคารที่พักเจ๎าหน๎าที่
ปูองกันฯ  (ส านักปลัดเทศบาล) 

ข.  คําจ๎างเหมาบริการและคําธรรมเนียมตําง ๆ   ตั้งไว๎  
397,000   บาท  เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมตําง ๆ    คําจ๎างเหมาบริการ
ตําง ๆ     เชํน  คําจ๎างเหมาก าจัดปลวก  คําจ๎างท าสิ่งของที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานคําจัดท าปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมตําง ๆ  คําเย็บหนังสือ
หรือเข๎าปกหนังสือ  คําโฆษณาเผยแพรํ   ตามสื่อสิ่ ง พิมพ์ตําง ๆ   
ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืน ๆ  ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  (ส านัก
ปลัดเทศบาล  58,000 บาท งานทะเบียนราษฎร 10,000 บาท  และ
กองวิชาการและแผนงาน  329,000  บาท) 
 

รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    จ านวน    350,000    บาท 
รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  จ านวน  350,000 บาท 
- รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว๎  350,000 บาท แยกเป็น   
คํารับรองตั้งไว๎  350,000   บาทแยกเป็น 
ก.  คํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งไว๎    

300,000  บาท   เพ่ือจํายเป็นคํารับรองและเลี้ยงรับรอง  คําอาหาร คํา
เครื่องดื่ม  และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ  ที่ เกี่ยวข๎องในการเลี้ยงรับรองซึ่ง
จ าเป็นต๎องจํายเกี่ยวกับการรับรอง  เพ่ือต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มาตรวจงาน  หรือนิเทศงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและ
เจ๎าหน๎าที่ท่ีเกี่ยวข๎อง  ซึ่งรํวมต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยถือเกณฑ์
ตั้งจํายได๎ไมํเกินร๎อยละ 1  ของรายได๎จริง  ของปีงบประมาณที่ลํวงมา 
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(ไมํรวมเงินอุดหนุน เงินกู๎ เงินจํายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู๎อุทิศให๎ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่  28 
กรกฎาคม  2548)  (ส านักปลัดเทศบาล) 

ข. คํารับรองประชุมสภาท๎องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ 
คณะอนุกรรมการ  ตั้งไว๎  30,000บาท    เพื่อจํายเป็นคําเลี้ยงรับรอง 
ในการประชุมสภาท๎องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ   
ที่ได๎รับแตํงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม ระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
กับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  หรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กับ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  
0808.4/ว 2381 ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  (ส านักปลัดเทศบาล)) 

ค. คําใช๎จํายในพิธีทางศาสนา   ตั้งไว๎  20,000 บาท  เพ่ือจําย
เป็นคําใช๎จํายในงานพิธีการทางศาสนา   เชํน   พานพุํม   พวงมาลา   
คําเครื่องไทยธรรมพร๎อมปัจจัย  คําดอกไม๎  ธูปเทียนตลอดจนคําใช๎จําย
อ่ืน ๆ  ที่จ าเป็นในงานพิธีทางศาสนา  (ส านักปลัดเทศบาล) 

 
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ      จ านวน    850,000    บาท 
- คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว๎   850,000  บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของคณะผู๎บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎างฯ  ตามระเบียบฯ  
ตลอดจนคํ าใช๎จํ าย อ่ืนที่ เข๎ าลักษณะรายจํ ายประเภทนี้  (ส านัก
ปลัดเทศบาล  800,000 บาท  งานทะเบียนราษฎร 10,000 บาท  และ
กองวิชาการและแผนงาน  40,000  บาท) 
 

คําใช๎จํายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นและผู๎บริหารท๎องถิ่น   จ านวน  5,000  บาท  
- คําใช๎จํายในการเลือกตั้ง  ตั้งไว๎  5,000  บาท  เพ่ือจํายเป็น 

คําใช๎จํายในการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่น
หรือผู๎บริหารท๎องถิ่น  เชํน  คําตอบแทนวิทยากร  คําวัสดุส านักงาน  
คําอาหารเครื่องดื่ม  และคําใช๎จํายอ่ืนๆ  ที่จ าเป็นในการจัดโครงการนี้   
ผู๎เข๎าอบรมประกอบด๎วย  ผู๎สมัครรับเลือกตั้ง  กรรมการประจ าหนํวย
เลือกตั้ง   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารทั่วไป)
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(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมความรู๎ ความสนใจ
เกี่ยวกับกิจการของท๎องถิ่น  แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560 - 2562)  
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี  2560  หน๎า  244)  (ส านักปลัดเทศบาล) 

 
โครงการคัดเลือกพนักงานดีเดํนและลูกจ๎างดีเดํน     จ านวน  30,000  บาท   
- โครงการคัดเลือกพนักงานดีเดํนและลูกจ๎างดีเดํน  ตั้งไว๎

30,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการคัดเลือกพนักงานดีเดํนและ
ลูกจ๎างดีเดํน  เชํน  คําจัดท าโลํรางวัลและใบประกาศ   คําใช๎จํายอ่ืนที่
จ าเป็นในการจัดโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร   แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี 2560  หน๎า 256) (ส านักปลัดเทศบาล) 

 
โครงการจัดงานวันท๎องถิ่นไทย        จ านวน  50,000  บาท   
- โครงการจัดงานวันท๎องถิ่นไทย   ตั้งไว๎ 50,000 บาท  เพ่ือจําย 

เป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมวันท๎องถิ่นไทย  ซึ่งตรงกับวันที่  18  
มี น าคมของทุ กปี   เ พ่ื อน๎ อม ระลึ กถึ งพระมหากรุณาธิ คุณขอ ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  รัชกาลที่ 5  ในการจัด
นิทรรศการผลงานของ อปท.  คําอาหารวําง  เครื่องดื่ม  คําซื้อเครื่องราช
สักการะ   คําประดับตกแตํงสถานที่   เป็นต๎น  และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ  ที่
เกี่ยวข๎องกับโครงการนี้ (ตามโครงการสํงเสริมความรู๎ความสนใจเกี่ยวกับ
กิจการของทอ๎งถิ่น แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560– 2562)  เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2560 หน๎า 244)  (ส านักปลัดเทศบาล) 
 

โครงการวันเทศบาล         จ านวน    100,000    บาท     
- โครงการวันเทศบาล   ตั้งไว๎   100,000   บาท  เพ่ือจํายเป็น 

คําใช๎จํายตามโครงการวันเทศบาล   เชํน   คําอาหาร  เครื่องดื่ม  คํา
เครื่องไทยธรรมพร๎อมปัจจัย   คําเครื่องสักการะพระภูมิเจ๎าที่  คําวัสดุจัด
กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  คําวัสดุจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ของเทศบาลฯ   คําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นในการจัดงานวันเทศบาล (ตาม
โครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมความรู๎ความสนใจเกี่ยวกับ
กิจการของท๎องถิ่น  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี 2560  หน๎า 243)  (ส านักปลัดเทศบาล) 
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โครงการสร๎างส านึกพลเมืองสํงเสริมประชาธิปไตย   จ านวน    20,000     บาท   
- โครงการสร๎างส านึกพลเมืองสํงเสริมประชาธิปไตย   ตั้งไว๎ 

20,000 บาท  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดอบรม สร๎างส านึกพลเมือง
สํ ง เสริมประชาธิป ไตยให๎กับประชาชนในเขตเทศบาลฯ   เชํน  
คําตอบแทนวิทยากร  คําวัสดุในการอบรม คําอาหารเครื่องดื่ม  และ
คําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องตามโครงการนี้ ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ตาม
โครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมความรู๎ความสนใจเกี่ยวกับ
กิจการของท๎องถิ่นแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560– 2562)  เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า  246)  (ส านักปลัดเทศบาล) 
 

โครงการอบรมความรู๎เฉพาะด๎านในการปฏิบัติงาน  จ านวน    30,000    บาท 
- โครงการอบรมความรู๎เฉพาะด๎านในการปฏิบัติงาน     

ตั้งไว๎    30,000   บาท    เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดอบรม เพ่ือให๎
ความรู๎เฉพาะด๎านแกํพนักงานเทศบาลฯ  ต าแหนํงบริหารฯเชํน  
คําตอบแทนวิทยากร  คําวัสดุในการอบรม  คําอาหารเครื่องดื่ม  
และคําใช๎จํายอ่ืนๆ   ที่เกี่ยวข๎องตามโครงการนี้ ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากร  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560– 2562)  เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า  253)  (ส านักปลัดเทศบาล) 

 
โครงการอบรมความรู๎พื้นฐานในการปฏิบัติงาน     จ านวน     20,000     บาท   
- โครงการอบรมความรู๎ พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน  ตั้งไว๎ 

20,000 บาท  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดอบรม เพ่ือให๎ความรู๎พ้ืนฐาน
แกํพนักงานเทศบาลฯ  ลูกจ๎างประจ า  และพนักงานจ๎างฯ  เชํน  
คําตอบแทนวิทยากร  คําวัสดุในการอบรม  คําอาหารเครื่องดื่ม  และ
คําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องตามโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต๎แนว
ทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560– 
2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2560 หน๎า  253)   
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม       จ านวน    30,000     บาท   
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ตั้งไว๎  30,000  บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการอบรมด๎านคุณธรรม จริยธรรม แกํบุคลากร
ในสังกัดเทศบาลฯ  เชํน  คําตอบแทนวิทยากร  คําอาหารเครื่องดื่ม  
คําวัสดุในการอบรมและคําใช๎จํายอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการนี้ 
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร  
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
ประจ าป ี2560  หน๎า 254) (ส านักปลัดเทศบาล) 

 

โครงการจัดท าคูํมือบริการประชาชน  จ านวน     5,000      บาท   
- โครงการจัดท าคูํมือบริการประชาชน   ตั้งไว๎   5,000  บาท 

เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าคูํมือบริการประชาชน เชํน  คําวัสดุ  
อุปกรณ์  คําเข๎าปกเย็บเลํม  และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องตามโครงการ
นี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนา
สํงเสริมความรู๎ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท๎องถิ่นแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560 – 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า 
247) (ส านักปลัดเทศบาล) 
 

โครงการบริการด๎านการทะเบียนและบัตรประชาชนเคลื่อนที่    จ านวน     10,000    บาท     
เนื่องในวันเด็กแหํงชาติ 

- โครงการบริการด๎านการทะเบียนและบัตรประชาชนเคลื่อนที่ 
เนื่องในวันเด็กแหํงชาติ  ตั้งไว๎  10,000  บาท    เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จําย
ตามโครงการฯ  เชํน  คําติดตั้งระบบเครือขําย  คําเชื่อมตํอสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต  คําปูายประชาสัมพันธ์โครงการฯ  และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ     
ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการ (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงทะเบียนและบัตร  แผนพัฒนาสามปี    (พ.ศ.  2560 - 2562)  
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี  2560 หน๎า 343) (งานทะเบียนราษฎร) 
 

โครงการประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎ด๎านการทะเบียนราษฎร     จ านวน     20,000     บาท     
- โครงการประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎ด๎านการทะเบียนราษฎร   

ตั้งไว๎  20,000  บาท    เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎
ด๎านทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจ าตัวประชาชน  โดยจัดท าแผํนพับ  
วารสาร  ประชาสัมพันธ์ทางสื่อตําง ๆ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎องกับ
โครงการ (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงทะเบียน
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และบัตร  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  ประจ าปี  2560 หน๎า 342)  (งานทะเบียนราษฎร) 
 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม     จ านวน      290,000      บาท 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม  จ านวน  290,000   บาท 
- คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  ตั้งไว๎  290,000 บาท  

เ พ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาซํอมแซมครุภัณฑ์และสิ่ งกํอสร๎างของ
หนํวยงานนี้  เชํน  รถยนต์  รถจักรยานยนต์    เครื่องปรับอากาศ  
เครื่องปริ้นเตอร์    กล๎องถํายรูป   เครื่องคอมพิวเตอร์  อาคารส านักงาน
บ๎านพักพนักงาน ฯลฯ ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่เข๎าลักษณะรายจําย
ประเภทนี้    (ส านักปลัดเทศบาล  250,000 บาท งานทะเบียนราษฎร  
10,000 บาท  และกองวิชาการและแผนงาน  30,000  บาท) 

 
คําวัสดุ       รวม 1,077,000 บาท 
วัสดุส านักงาน             จ านวน   482,000 บาท 
วัสดุส านักงาน จ านวน  482,000  บาท 
- คําวัสดุส านักงาน   ตั้งไว๎   482,000 บาท   เพื่อจํายเป็นคํา 

วัสดุส านักงานที่จ าเป็นต๎องใช๎  คําวารสาร สิ่งพิมพ์ ที่ได๎จากการซื้อหรือ
การจ๎างพิมพ์  เชํน วารสารเทศบาล โปสเตอร์ แผํนพับ ใบปลิว  เป็นต๎น 
และวัสดุตําง ๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  (กองวิชาการและ
แผนงาน) 
 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน    75,000  บาท 
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ    จ านวน   75,000 บาท 
- คําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  ตั้งไว๎  75,000  บาทเพ่ือจํายเป็นคํา

จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  เชํน  ถํานนาฬิกา  สายไฟ  เสาอากาศวิทยุ  
ถํานวิทยุมือถือ  ปลั๊กไฟ และเครื่องใช๎เกี่ยวกับวัสดุไฟฟูาเป็นต๎น (ส านัก
ปลัดเทศบาล 5,000 บาท  และกองวิชาการและแผนงาน  70,000  บาท) 
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วัสดุงานบ๎านงานครัว          จ านวน 335,000      บาท 
วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน 335,000    บาท 
- คําวัสดุงานบ๎านงานครัว  ตั้งไว๎   335,000   บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ๎านงานครัว   เชํน   ถ๎วยชาม  
ช๎อนส๎อม   แก๎วน้ าจานรอง ถังน้ า  สเปรย์ปรับอากาศ  น้ ายาล๎างห๎องน้ า  
น้ ายาถูพ้ืน  ผงซักฟอก  ถุงขยะ  ผ๎าปูโต๏ะ  ผ๎าคลุมเก๎าอ้ี  แจกันดอกไม๎  
ตลอดจนวัสดุงานบ๎านงานครัวทุกชนิดที่จัดอยูํในวัสดุประเภทนี้  (ส านัก
ปลัดเทศบาล 330,000  บาท และงานทะเบียนราษฎร 5,000  บาท) 
 

วัสดุกํอสร๎าง       จ านวน    30,000   บาท 
วัสดุกํอสร๎าง จ านวน  30,000   บาท 
- คําวัสดุกํอสร๎าง  ตั้งไว๎  30,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ 

สิ่งของตํางๆ  ที่เป็นวัสดุกํอสร๎าง  เชํน  เหล็ก  หิน  ปูน  ทราย  ไม๎
สังกะสี  สี  ก๏อกน้ า  ทํอระบายน้ าทิ้ง  อํางล๎างมือ  โถปัสสาวะ  ฯลฯ 
เพ่ือใช๎ซํอมแซมอาคารส านักงานเทศบาลและบ๎านพักของเทศบาลและ
งานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องของหนํวยงานนี้รวมทั้งซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช๎
ตําง ๆ  เชํน  ค๎อน  สวํานไฟฟูา  เลื่อย  คีม  และวัสดุอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
กับวัสดุกํอสร๎าง  (ส านักปลัดเทศบาล  20,000  บาท  และกองวิชาการ
และแผนงาน  10,000  บาท) 
 

วัสดุยานพาหนะและขนสํง     จ านวน    95,000 บาท 
วัสดุยานพาหนะและขนสํง  จ านวน  95,000  บาท 
- คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง   ตั้งไว๎   95,000   บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นวัสดุประเภทนี้   เชํน
แบตเตอรี่  หัวเทียน  ยางนอก-ยางใน  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  
น้ ามันเบรก  และวัสดุอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องกับวัสดุยานพาหนะ  (ส านัก
ปลัดเทศบาล  80,000บาท  งานทะเบียนราษฎร  5,000  บาท  และ
กองวิชาการและแผนงาน  10,000  บาท) 
 

วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ     จ านวน    55,000 บาท 
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ จ านวน  55,000   บาท 
- คําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  ตั้งไว๎  55,000  บาท  เพ่ือจําย

เป็นคําจัดซื้อแผํนปูาย  กระดาษเขียน  โปสเตอร์  พํูกัน  ล๎างอัดขยายรูป
เทปบันทึกเสียง  แผํนซีดี  แผํนดีวีดี  ฯลฯ  ที่ตลอดจนวัสดุโฆษณาและ
เผยแพรํทุกชนิดที่จัดอยูํในวัสดุประเภทนี้  (ส านักปลัดเทศบาล  5,000 
บาท  และกองวิชาการและแผนงาน 50,000  บาท) 
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วัสดุอื่น ๆ       จ านวน   5,000    บาท 
วัสดุอื่น ๆ จ านวน   5,000    บาท 
- คําวัสดุเลือกตั้ง   ตั้งไว๎  5,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุ 

ในการเลือกตั้ง  วัสดุในการจัดสถานที่เลือกตั้ง  และวัสดุอื่น ๆ ที่จัดอยูํ 
ในวัสดุประเภทนี้   (ส านักปลัดเทศบาล) 

 
คําสาธารณูปโภค         รวม   4,470,000 บาท 
คําไฟฟ้า       จ านวน   2,200,000    บาท 
คําไฟฟูา จ านวน  2,200,000    บาท 
- คําไฟฟูา  ตั้งไว๎  2,200,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคาํกระแส 

ไฟฟูาสาธารณะที่ใช๎เกินจ านวนร๎อยละ 10 ของหนํวยการใช๎ไฟฟูา
ประเภทบ๎านอยูํอาศัยและหนํวยการใช๎ไฟฟูาประเภทกิจการขนาดเล็กที่
ใช๎ไฟฟูาไมํเกิน  200  หนํวยตํอเดือนและจํายเป็นคํากระแสไฟฟูาอ่ืนๆที่
อยูํในความควบคุมของเทศบาล  (ส านักปลัดเทศบาล) 

 
คําน้ าประปา       จ านวน  1,600,000   บาท 
คําน้ าประปา จ านวน 1,600,000   บาท 
- คําน้ าประปา  ตั้งไว๎   1,600,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคํา 

น้ าประปาในส านักงานเทศบาลและส านักงานอ่ืนซึ่ งอยูํ ในความ
ควบคุมดูแลของเทศบาล  เชํน  น้ าประปาของโรงเรียนเทศบาล  ทั้ง 8 
โรงเรียน  น้ าประปาประจ าศูนย์บริการสาธารณสุข  เทศบาลทุกแหํง
น้ าประปาที่ใช๎ในบึงพลาญชัยและสวนสมเด็จฯ  น้ าประปาที่ใช๎ในโรงฆํา
สัตว์เทศบาล น้ าประปาประจ าตลาดสดเทศบาลสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด และจํายเป็นคําน้ าดิบลงบึงพลาญชัย  
(ส านักปลัดเทศบาล) 
 

คําบริการโทรศัพท์      จ านวน   180,000     บาท 
คําบริการโทรศัพท์ จ านวน   180,000   บาท 
- คําโทรศัพท ์  ตั้งไว๎   180,000   บาท   เพ่ือจํายเป็น 

คําเชําและคําบริการโทรศัพท์ของทุกหนํวยงานสังกัดเทศบาล  
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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คําบริการไปรษณีย ์      จ านวน     300,000 บาท 
คําบริการไปรษณีย์ จ านวน 300,000 บาท 
- คําไปรษณีย ์ ตั้งไว๎  300,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําฝากสํง 

ไปรษณีย์ภัณฑ์เกี่ยวกับกิจการเทศบาลและช าระคําฝากสํงเป็นรายเดือน
ตามใบอนุญาตเลขท่ี   88/2529  ลงวันที่  8   กันยายน 2529  
(ส านักปลัดเทศบาล)) 
 

คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    จ านวน       190,000   บาท 
คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  จ านวน  190,000  บาท 
- คําบริการทางด๎านโทรคมนาคม  ตั้งไว๎  190,000  บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการสมัครสมาชิกอินเตอร์เน็ต  คําใช๎บริการ  
คําธรรมเนียม   คําสมาชิก   คําขอใช๎หมายเลข   คําเชําหมายเลข
คําเชําเครื่องและอุปกรณ์คําเชําพ้ืนที่วางข๎อมูลเว็บไซต์เทศบาลฯ คํา
จดทะเบียนโดเมนเนมเว็บไซต์  คําบริการสํงข๎อความสั้น (SMS) 
คําบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) และคําใช๎จํายที่เกี่ยวข๎อง
อ่ืนๆ ตลอดปีของเทศบาลฯ (ส านักปลัดเทศบาล) 
 

งบลงทุน       รวม    220,300    บาท 
คําครุภัณฑ ์       รวม    220,300    บาท 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ  
จัดซื้อกล๎องวีดีโอพร๎อมอุปกรณ์           จ านวน     174,000         บาท   
- เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อกล๎องวีดีโอพร๎อมอุปกรณ์  จ านวน  

2  ชุด ประกอบด๎วย  
- ความละเอียดชนิด Full  HD  (1080)  บันทึกภาพลง SD  

ได๎ ชมภาพแบบออพทิคัลได๎ ไมํน๎อยกวํา 12 เทํา ชมภาพแบบดิจิตอลได๎
ไมํน๎อยกวํา 25 เทํา 

- ไมโครโฟนชนิด Short gun  พร๎อมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข๎อง   
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และ

สถานที่ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560– 2562)  เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี  2560 หน๎า 307)  (กองวิชาการและแผนงาน) 

 
 
 
 

83 



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก        จ านวน      42,000    บาท   
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก    ตั้งไว๎  42,000  บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก  จ านวน  2  ชุด   
ส าหรับงานประมวลผล ดังนี้ 

- มีหนํวยประมวลผลกลาง  (CPU) ไมํน๎อยกวํา ๒ แกนหลัก  
(๒ Core)  จ านวน ๑ หนํวย  

- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM)  ชนิด DDR๓ หรือดีกวํา  
ขนาดไมํน๎อยกวํา ๘ GHz 

- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard drive) ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 
๑ TB  จ านวน ๑ หนํวย  

- มีจอภาพรองรับความละเอียดไมํน๎อยกวํา ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ 
Pixel และมีขนาดไมํน๎อยกวํา  12  นิ้ว 

- มี DVD – RW หรือดีกวํา จ านวน  ๑  หนํวย 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network interface) แบบ 

๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐  Base – T หรือดีกวํา  จ านวนไมํน๎อยกวํา  ๑ ชํอง 
- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi – Fi  ( ๘๐๒.๑๑b, g, n) 

และ Bluetooth 
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎

และสถานที่ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560– 2562) 
เทศบาลเมืองร๎อยเอด็ประจ าปี  2560 หน๎า 301)  
(กองวิชาการและแผนงาน) 

 
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED      จ านวน      4,300      บาท   
- จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED  ตั้งไว๎  4,300  บาท    

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาด ไมํน๎อยกวํา 
21.5 นิ้ว จ านวน  1  จอ  รองรับความละเอียด การแสดงผลไมํน๎อยกวํา  
1,920 x 1080 Pixel   มี Refresh ไมํน๎อยกวํา 60 Hz 

(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎
และสถานที่ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560– 2562)  
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี  2560 หน๎า 305) (กองวิชาการและ
แผนงาน)) 
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งบรายจํายอ่ืน       รวม 50,000  บาท 
รายจํายอ่ืน       รวม 50,000  บาท 
รายจํายอ่ืน             จ านวน 50,000  บาท 

รายจํายอื่น จ านวน    50,000    บาท 
คําจ๎างท่ีปรึกษา  จ านวน   50,000 บาท 
-  คําจ๎างท่ีปรึกษาตั้งไว๎ 50,000  บาท  เพ่ือจํายเป็น 

คําจ๎างที่ปรึกษาซึ่งไมํเกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งกํอสร๎าง  ให๎ท าการวิจัย   
ประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดให๎
ครอบคลุมทุกด๎าน    เชํน    ด๎านคุณภาพการให๎บริการของแบบ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ส าหรับพนักงานเทศบาลฯ และ
ตามแบบตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
สํ วนท๎ องถิ่ นด๎ านการบริ หารจั ดการ โดยปฏิบั ติ ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยวิธีการงบประมาณฯ  พ.ศ. 2541  ข๎อ  14  
และหนังสือส านักงาน  กจ.กท.  และ ก.อบต.ดํวนที่ สุด ที่  มท.
0809.3/ว25  ลงวันที่  9  มีนาคม  2549  (ส านักปลัดเทศบาล) 
 

งบเงินอุดหนุน       รวม     30,000     บาท 
เงินอุดหนุน       รวม 30,000     บาท 
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น                    จ านวน    30,000     บาท 
เงินอุดหนุน  จ านวน  30,000  บาท 
-  เงินอุดหนุนการแขํงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดร๎อยเอ็ด 

ตั้งไว๎  30,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการ
จัดการแขํงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์  (ตามโครงการสํงเสริมความรู๎ความ
สนใจเกี่ยวกับกิจการของท๎องถิ่น  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 – 
2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2560 หน๎า  245)    
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ     รวม 3,038,600 บาท 
งบบุคลากร       รวม 2,423,600      บาท 

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)      รวม 2,423,600      บาท 
เงินเดือนพนักงาน           จ านวน 1,295,600      บาท 
เงินเดือนพนักงาน  จ านวน    1,295,600  บาท 
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว๎   1,295,600   บาท   

เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามต าแหนํงและอัตราที่ได๎รับ
อนุมัติและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี   
 

เงินประจ าต าแหนํง      จ านวน      18,000   บาท 
-  เงินประจ าต าแหนํง  ตั้งไว๎  18,000  บาท  เพ่ือจํายเป็น

เงินประจ าต าแหนํงส าหรับพนักงานเทศบาลผู๎มีสิทธิ์ได๎เงินประจ า
ต าแหนํงทุกประเภท   

 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง       จ านวน     1,086,000    บาท 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  จ านวน  1,086,000   บาท 

- คําตอบแทนพนักงานจ๎าง   ตั้งไว๎  1,086,000  บาท  เพ่ือ
จํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างให๎แกํพนักงานจ๎างฯ   ที่ปฏิบัติ
หน๎าที่ในกองวิชาการและแผนงาน   

 
เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง      จ านวน     24,000      บาท 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน  24,000  บาท 

- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว    ตั้งไว๎   24,000  บาท    
เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างฯ    
ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในกองวิชาการและแผนงาน  
 

งบด าเนินการ       รวม 580,000 บาท 
คําตอบแทน       รวม 105,000 บาท 
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ             จ านวน       5,000 บาท 
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000  บาท 
- คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว๎ 5,000 

บาท   เพ่ือจํายให๎พนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎างฯ  ที่ได๎รับค าสั่งให๎
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจ าเป็นเรํงดํวน   ตามระเบียบฯ  
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คําเชําบ๎าน       จ านวน     42,000    บาท 
คําเชําบ๎าน จ านวน 42,000   บาท 
- คําเชําบ๎าน  ตั้งไว๎  42,000  บาท   เพ่ือจํายเป็นคําเชํา

บ๎านพักให๎แกํพนักงานเทศบาลฯ ผู๎มีสิทธิ์เบิกคําเชําบ๎านได๎ตามระเบียบฯ  
 

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน      58,000     บาท 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน   58,000  บาท 
-  เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว๎   58,000   บาท   

เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ตาม 
ที่มีสิทธิ์ได๎รับตามระเบียบฯ   
 

คําใช๎สอย       รวม   475,000 บาท 
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ           จ านวน      5,000        บาท 
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 5,000   บาท 
- รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ  ตั้งไว๎  5,000  บาท  เพ่ือจําย

เป็นคําจ๎างเข๎าปกและเย็บเลํมหนังสือ  คําจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํ 
คําธรรมเนียมตําง ๆ หรือคําบริการอ่ืนใดที่เข๎าลักษณะประเภทนี้   

 

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ       จ านวน       70,000    บาท    
- คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว๎  70 ,000   บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ๎างฯ  ที่ได๎รับค าสั่งให๎เดินทางไปราชการตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืน
ทีเ่ข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้    

 

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน      จ านวน       10,000     บาท    
- โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   ตั้งไว๎  10,000 

บาท   เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในพิธีเปิด-ปิด   คําจัดตกแตํงสถานที่ในการ
จัดประชุม   คําปูายประชาสัมพันธ์  คําอาหารและเครื่องดื่ม  อาหารวําง  
คําตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ  คําวัสดุอุปกรณ์ตลอดจน
คําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นในโครงการนี้   (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการ
พัฒนาสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  
2560– 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี  2560 หน๎า 242)  
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โครงการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีของ     จ านวน    100,000  บาท
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

- โครงการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีของ
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   ตั้งไว๎  100,000  บาท   เพ่ือจํายเป็นคําจัดท า
เอกสาร   คําวัสดุอุปกรณ์   คําเข๎าปก เย็บเลํม  คําอาหาร – เครื่องดื่ม  
อาหารวําง    คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและคําใช๎จําย
อ่ืนๆ  ที่จ าเป็นในโครงการนี้  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนา
สํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกิจการของท๎องถิ่น  แผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.  2560– 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี  2560 หน๎า 250)  

โครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560 -  2562)     จ านวน    140,000    บาท    
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  , แผนยุทธศาสตร์ , แผนการด าเนินงาน ,  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี   

- โครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560 -  2562)   
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  , แผนยุทธศาสตร์ , แผนการด าเนินงาน , การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  ตั้งไว๎  140,000  บาท   เพ่ือ
จํายเป็นคําใช๎จํายในพิธีเปิด-ปิด  คําจัดตกแตํงสถานที่ในการจัดท า
ประชาคมเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลการจัดประชุม
คณะกรรมการ   คําอาหาร – เครื่องดื่ม   อาหารวําง  คําวัสดุอุปกรณ์
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืน ๆ 
ที่จ าเป็นในโครงการนี้  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริม
ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกิจการของท๎องถิ่น    แผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.  2560– 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี  2560 หน๎า 250)   

โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)       จ านวน     50,000    บาท   
- โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)   

ตั้งไว๎   50,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS)  คําพัฒนาโปรแกรมบันทึกข๎อมูลระบบ  (GIS)  ปรับปรุงแก๎ไข  
เพ่ิมเติมฟังก์ชั่น  การท างานของโปรแกรมที่ใช๎ในการบันทึกข๎อมูลระบบ 
(GIS)  รวมทั้งเป็นคําใช๎จํ ายอ่ืนในการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) ให๎เป็นปัจจุบันและใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต๎แนว
ทางการพัฒนาสํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกิจการของท๎องถิ่น  
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560– 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
ประจ าปี  2560 หน๎า 249)  
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โครงการรับการประเมินองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น      จ านวน     90,000     บาท   
- โครงการรับการประเมินองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   

ตั้งไว๎   90,000  บาท  ประกอบด๎วย 
1. การประเมินองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดีเดํน  ด๎านการ

บริหารจัดการ   
2. การประเมินรางวัลพระปกเกล๎าฯ   
3. การประเมินองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด๎านการปูองกันการ

ทุจริตแหํงชาติ   
       เพ่ือจํายเป็นคําจัดท าเอกสารสื่อวีดีทัศน์   คําจ๎างเหมาเข๎าปกเย็บ
เลํมเอกสาร  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  คําใช๎จํายใน
พิธีเปิด – ปิด   คําจัดตกแตํงสถานที่ต๎อนรับคณะผู๎ประเมิน  คําอาหาร -  
เครื่องดื่ม อาหารวําง  คําวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็น
ในโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับกิจการของท๎องถิ่น  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  
2560– 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี  2560 หน๎า  251)   
 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม       จ านวน    10,000      บาท 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม   จ านวน  10,000    บาท 
- คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  ตั้งไว๎  10,000   บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมทรัพย์สินตําง ๆ  เชํน  เครื่องคอมพิวเตอร์  
เครื่องปริ้นเตอร์  เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ เป็นต๎น   
 

งบลงทุน       รวม      35,000    บาท 
คําครุภัณฑ ์       รวม      35,000    บาท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า            จ านวน     35,000         บาท   
- จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา   ตั้งไว๎  35 ,000  บาท  เพ่ือจําย

เป็นคําจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา   ขนาด 3 KVA   มีก าลังไฟด๎านนอกไมํ
น๎อยกวํา  3 KVA (2,100 วัตต์)  สามารถส ารองไฟฟูาที่ Full load  ได๎
ไมํน๎อยกวํา 5 นาที  จ านวน 1 เครื่อง  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการ
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.  2560– 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี  2560 หน๎า 304)  
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งานบริหารงานคลัง      รวม 17,952,400 บาท 
งบบุคลากร       รวม   8,607,200    บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)      รวม   8,607,200    บาท 
เงินเดือนพนักงาน            จ านวน    6,566,200 บาท 
เงินเดือนพนักงาน    จ านวน   6,566,200     บาท 
-  เงินเดือนพนักงานเทศบาล     ตั้งไว๎    6,566,200   บาท    

เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามต าแหนํงและอัตราที่ได๎รับ
อนุมัติและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี    

 
เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน     จ านวน   67,200    บาท 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน   จ านวน   67,200 บาท 
-  เงินเพ่ิมตําง ๆ  ตั้งไว๎   67,200   บาท   เพ่ือจํายเป็นเงิน 

เพ่ิมเงินประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการกองคลัง  เงินเพ่ิมคําครองชีพ  เงิน
เพ่ิมกรณีข๎าราชการเงินเดือนถึงข้ันสูงสุด  
 

เงินประจ าต าแหนํง      จ านวน    139,200 บาท 
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน   139,200      บาท 
- เงินประจ าต าแหนํง   ตั้งไว๎    139,200  บาท   เพ่ือจํายเป็น

เงินประจ าต าแหนํงส าหรับพนักงานเทศบาลผู๎มีสิทธิ์ ได๎เงินประจ า
ต าแหนํงทุกประเภท   
 

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง     จ านวน    1,682,800 บาท 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  จ านวน  1,682,800    บาท 
- คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ตั้งไว๎  1,682,800  บาท  เพ่ือ

จํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างให๎แกํพนักงานจ๎างฯ   ที่ปฏิบัติหน๎าที่ 
ในกองคลัง     
 

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง     จ านวน   151,800       บาท 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง   จ านวน   151,800   บาท 
-  เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว    ตั้งไว๎  151,800  บาท   เพ่ือ

จํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างฯ ที่ปฏิบัติหน๎าที่
ในกองคลัง   
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งบด าเนินการ       รวม 9,345,200 บาท 
คําตอบแทน       รวม   445,200 บาท 
คําตอบแทนผู๎ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํ        จ านวน         30,000       บาท 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
คําตอบแทนผู๎ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํ 

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  จ านวน  30,000  บาท 
- คําตอบแทนผู๎ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํ 

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   ตั้งไว๎  30,000 บาท  เพ่ือจํายเป็น
คําตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการพัสดุของหนํวยการบริหารราชการ
สํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2535  และแก๎ไขเพ่ิมเติม ข๎อ 27 และ ข๎อ 28  
ส าหรับผู๎แทนชุมชนตลอดจนบุคคลภายนอกอ่ืนที่ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกํเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

 
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จ านวน    150,000     บาท 
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   

จ านวน  150,000  บาท 
- คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว๎  

150,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําอาหารท าการนอกเวลาราชการ
ในกรณีที่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎างฯ ได๎รับค าสั่งให๎
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ  กรณีจ าเป็นและเรํงดํวนตาม
ระเบียบฯ   
 

คําเชําบ๎าน       จ านวน     180,000     บาท 
คําเชําบ๎าน จ านวน 180,000    บาท 
- คําเชําบ๎าน  ตั้งไว๎   180,000   บาท  เพ่ือจํายเป็น 

คําเชําบ๎านพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
ตามสิทธิ์ที่จะได๎รับตามระเบียบฯ   
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เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน     85,200 บาท 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 85,200  บาท 
- เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว๎   85,200  บาท   

เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลสังกัด
กองคลังเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ตามระเบียบฯ   

 
คําใช๎สอย       รวม   1,280,000 บาท 
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ          จ านวน     500,000      บาท 
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ  จ านวน 500,000   บาท 
- รายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งบริการ  ตั้งไว๎    500,000    บาท     

เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมและคําจ๎างเหมาบริการ  คําเชําเครื่องถําย
เอกสาร   คําจัดท าประกัน พ.ร.บ.รถยนต์ ภาคบังคับ สังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด ประกันตําง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการ คําจ๎างเข๎า
เลํมเอกสารตําง ๆ  คําจ๎างถํายระวางแผนที่  และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เข๎า
ลักษณะรายจํายประเภทนี้  
 

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ       จ านวน   200,000    บาท 
- คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว๎  200,000  บาท

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ๎างฯ ตามระเบียบฯ ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่เข๎าลักษณะ
รายจํายประเภทนี้   
 

โครงการกํอสร๎างสีขาว          จ านวน   40,000   บาท   
- โครงการกํอสร๎างสีขาว  ตั้งไว๎  40,000  บาท  เพ่ือจํายเป็น

คําใช๎จําย ดังนี้  คําปูายประชาสัมพันธ์รูปแบบตําง ๆ  แผํนพับ  ใบปลิว  
หนังสือประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการกับส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด
ร๎อยเอ็ด     การจัดประชุมให๎ความรู๎แกํคณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ๎างและคณะกรรมการผู๎แทนชุมชน คําอาหาร ,คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้  (ตาม
โครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพัฒนารายได๎  แผนพัฒนา
สามปี  (พ.ศ.  2560– 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี  2560 
หน๎า 270)  
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 โครงการบริการตํอสัญญาตลาดและการเชําทรัพย์สิน  จ านวน    40,000    บาท   
ของเทศบาลฯ นอกสถานที่และนอกเวลาราชการ   

 - โครงการบริการตํอสัญญาตลาดและการเชําทรัพย์สินของ
เทศบาลฯ นอกสถานที่และนอกเวลาราชการ  ตั้งไว๎  40,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์  คําตอบแทนส าหรับเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและคําใช๎จํายอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้  (ตาม
โครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพัฒนารายได๎  แผนพัฒนา
สามปี  (พ.ศ.  2560– 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี  2560 
หน๎า 273)   
 

 โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีอากร ใบอนุญาตและคําธรรมเนียมตํางๆ   จ านวน 100,000บาท   
 - โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีอากร ใบอนุญาตและ

คําธรรมเนียมตําง ๆ  ตั้งไว๎  100,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จําย   
ดังนี้  คําปูายประชาสัมพันธ์รูปแบบตําง ๆ แผํนพับ  ใบปลิว  หนังสือ
ประชาสัมพันธ์ภาษี  หนังสือคูํมือประชาสัมพันธ์และการบริการประชาชน  
คําจัดท าสปอร์ต  คําเชําเวลาสถานีวิทยุ/โทรทัศน์ท๎องถิ่น  และคําใช๎จําย
อ่ืน ๆ  ที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงพัฒนารายได๎  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560 – 2562)  
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี  2560 หน๎า 272)   
 

โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฎิบัติงานด๎านการเงิน   จ านวน   30,000  บาท   
- โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฎิบัติงานด๎านการเงิน ตั้งไว๎ 

30,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จําย ในการจัดอบรมเพ่ือให๎ความรู๎
เกี่ยวกับผู๎ปฎิบัติงานด๎านการเงิน   บุคลากรสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ 
เชํน  คําวิทยากร  คําวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม คําอาหาร  คําอาหารวําง
และเครื่องดื่ม และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้  (ตาม
โครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพัฒนารายได๎  แผนพัฒนา
สามปี  (พ.ศ.  2560– 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี  2560 
หน๎า 268)   
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โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฎิบัติงานด๎านพัสดุ        จ านวน    30,000  บาท   
- โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฎิบัติงานด๎านพัสดุ ตั้งไว๎  

30,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จําย ในการจัดอบรมเพ่ือให๎ความรู๎
เกี่ยวกับผู๎ปฎิบัติงานด๎านพัสดุ บุคลากรสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ เชํน 
คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม คําอาหาร  
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็นส าหรับ
โครงการนี้  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพัฒนา
รายได ๎  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560– 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด
ประจ าปี  2560 หน๎า 267)   
 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส ารวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  จ านวน 250,000 บาท   
 - โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการส ารวจแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน  ตั้งไว๎  250,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์  
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับเจ๎าหน๎าที่ คําถําย
โอนข๎อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินจากโปรแกรม GIS เข๎าสูํ
โปรแกรม LTAX คําศึกษาดูงาน และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็นส าหรับ
โครงการนี้  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพัฒนา
รายได๎  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560– 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด
ประจ าปี  2560  หน๎า 271)   
 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม     จ านวน   90,000     บาท 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 90,000     บาท 
- คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน    ตั้งไว๎   90,000   บาท   

ส าหรับจํายเป็นคําซํอมแซมทรัพย์สินตํางๆ ที่อยูํในความรับผิดชอบของ
กองคลัง  เชํน  เครื่องพิมพ์ดีด    เครื่องคอมพิวเตอร์  รถจักรยานยนต์  
รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่เข๎าลักษณะ
รายจํายประเภทนี้    
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คําวัสดุ       รวม 7,620,000 บาท 
วัสดุส านักงาน             จ านวน 1,360,000  บาท 
วัสดุส านักงาน จ านวน 1,360,000    บาท 
- คําวัสดุส านักงาน  ตั้งไว๎   1,360,000    บาท   เพ่ือจํายเป็น

คําวัสดุส านักงานที่ใช๎ในราชการทุกกอง/ฝุาย/งาน สังกัดเทศบาลฯ ได๎แกํ  
กระดาษไข   กระดาษ   หมึก ดินสอ  ปากกา  ใบเสร็จรับเงินแบบพิมพ์    
และวัสดุอ่ืนที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้    
 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                          จ านวน   10,000    บาท 
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ  จ านวน  10,000   บาท 
 -  คําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ   ตั้งไว๎  10,000  บาท  เพ่ือจํายเป็น

คําวัสดุไฟฟูาและวิทยุที่จ าเป็นต๎องใช๎ในหนํวยงานนี้  เชํน  ปลั๊กไฟฟูา  
เทปพันสายไฟ   และวัสดุอ่ืนๆ  ที่จัดอยูํในประเภทนี้  เป็นต๎น  
 

 วัสดุงานบ๎านงานครัว                                                      จ านวน     25,000    บาท    
   วัสดุงานบ๎านงานครัว     จ านวน     25,000    บาท    
   -  คําวัสดุงานบ๎านงานครัว     ตั้งไว๎    25,000   บาท    
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว   เชํน  ถ๎วยชาม  แก๎วน้ า  
ถ๎วยกาแฟ  ไม๎กวาด  ผงซักฟอก  น้ ายาดับกลิ่น  และวัสดุอื่นที่จัดอยูํใน
ประเภทนี้  
 

วัสดุยานพาหนะและขนสํง     จ านวน    20,000 บาท 
วัสดุยานพาหนะและขนสํง   จ านวน   20,000   บาท 
- คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  ตั้งไว๎   20,000  บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําแบตเตอรี่  ยางนอก - ยางใน รถจักรยานยนต์ – รถยนต์  
และวัสดุอ่ืนที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้    

 
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น     จ านวน   4,500,000   บาท 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  จ านวน    4,500,000    บาท   
  - คําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น   ตั้งไว๎  4,500,000  บาท 
เ พ่ือจํ าย เป็นคํ าน้ ามัน เชื้ อ เพ ลิ ง   น้ ามันหลํ อลื่ น   ส าหรั บ
รถจักรยานยนต์  รถยนต์  และเครื่องจักรกลอ่ืน ๆ  ของทุกกอง/
ฝุาย/งาน สังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   
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 วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ     จ านวน    5,000      บาท 
   วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  จ านวน  5,000   บาท 
   - คําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  ตั้งไว๎  5,000  บาท  เพ่ือจําย
เป็นคําจัดซื้อแผํนปูายกระดาษเขียน  โปสเตอร์  พํูกัน  ฟิล์ม  สี  ล๎างอัด
ขยายรูป  ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จ าเป็นต๎องใช๎ในหนํวยงานนี้   
 

วัสดุคอมพิวเตอร์      จ านวน  1,700,000  บาท 
   วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  1,700,000   บาท 
   - คําวัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว๎   1,700,000 บาท  เพื่อจําย 
เป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช๎ในราชการทุกกอง/ฝุาย/งาน    สังกัด
เทศบาลฯ  ได๎แกํ  หมึกปริ้นเตอร์  กระดาษตํอเนื่อง  แผํนซีดี  แผํนดีวีดี  
และวัสดุอ่ืนที่จัดอยูํในประเภทนี้   
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   รวม    10,965,500 บาท 
งบบุคลากร        รวม    10,176,800     บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                รวม    10,176,800     บาท 

เงินเดือนพนักงาน           จ านวน 2,169,500      บาท 
-  เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั้งไว๎   2,169,500   บาท   

เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนแกํพนักงานเทศบาลตามต าแหนํงและอัตราที่ได๎รับ
อนุมัติ  พร๎อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี   
 

คําจ๎างลูกจ๎างประจ า         จ านวน   827,900 บาท 
-  คําจ๎างลูกจ๎างประจ า   ตั้งไว๎ 827,900  บาท   เพ่ือจํายเป็น

เงินคําจ๎างลูกจ๎างประจ า ตามต าแหนํงและอัตราที่ได๎รับอนุมัติ  พร๎อมเงิน
ปรับปรุงคําจ๎างประจ าปี   
 

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง       จ านวน    6,488,200  บาท 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  จ านวน  6,488,200       บาท 
- คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ตั้งไว๎   6,488,200  บาท  เพ่ือจําย

เป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างให๎แกํพนักงานจ๎างฯ   ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

 
เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง      จ านวน    691,200  บาท 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง   จ านวน  691,200     บาท 
- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว    ตั้งไว๎   691,200  บาท   เพ่ือ

จํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างฯ ที่ปฏิบัติหน๎าที่
ในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

 
งบด าเนินการ       รวม   788,700 บาท 
คําตอบแทน       รวม   588,700 บาท 
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํ         จ านวน       450,000       บาท 

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
- คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํ 

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   จ านวน   450,000      บาท 
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-   คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กร 
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  ตั้งไว๎  450,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทน
สมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดํวนมาก ที่ มท. 0808.2/ว 3795  ลงวันที่  7  
พฤศจิกายน  2552   

 
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จ านวน    20,000   บาท 
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน 20,000  บาท 
-  คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว๎  

20,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให๎กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎างฯ ที่ได๎รับค าสั่ง
ให๎ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจ าเป็นเรํงดํวนตามระเบียบฯ  

 
คําเชําบ๎าน       จ านวน      72,000    บาท 
คําเชําบ๎าน จ านวน  72,000    บาท 
-  คําเชําบ๎าน   ตั้งไว๎  72,000   บาท  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎าน

ให๎กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ตามระเบียบฯ  
 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       จ านวน      46,700  บาท 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร   จ านวน 46,700   บาท 

- เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว๎  46,700  บาท  เพ่ือจําย
เป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ๎างประจ า
ที่มีสิทธิ์จะได๎รับตามระเบียบฯ  

 
คําใช๎สอย       รวม  50,000      บาท 
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ           จ านวน  10,000      บาท 
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000       บาท 
- รายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งบริการ    ตั้งไว๎    10,000   บาท    

เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมตําง ๆ  คําจ๎างเหมาบริการตํางๆ ตลอดจน
คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   
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รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ        จ านวน    40,000   บาท 
- คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว๎  40,000  บาท  

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎างฯ  ตามระเบียบฯ  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืน
ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้    

  
คําวัสดุ          รวม   150,000   บาท 
คําวัสดุงานบ๎านงานครัว     จ านวน  100,000   บาท 
คําวัสดุงานบ๎านงานครัว  จ านวน  100,000    บาท 
- คําวัสดุงานบ๎านงานครัว  ตั้งไว๎  100,000 บาท  เพ่ือจําย

เป็นคําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ๎านงานครัว เชํน ที่นอน  ผ๎าปูที่นอน 
หมอน  มุ๎ง  ส าหรับเจ๎าหน๎าที่ปูองกันฯ   ถ๎วยชาม  ช๎อนส๎อม แก๎วน้ า
จานรอง  ถังน้ า   สเปรย์ปรับอากาศ    ตลอดจนวัสดุงานบ๎านงานครัว
ทุกชนิดที่จัดอยูํในวัสดุประเภทนี้   

 
คําวัสดุกํอสร๎าง      จ านวน     40,000       บาท 
คําวัสดุกํอสร๎าง   จ านวน   40,000     บาท 
-  คําวัสดุกํอสร๎าง  ตั้งไว๎  40,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ

สิ่งของตํางๆ ที่เป็นวัสดุกํอสร๎าง  เชํน  เหล็ก  หิน  ปูน  ทราย  ไม๎  
สังกะสี  สี  แปรงทาสี  ฯลฯ  เพ่ือใช๎ซํอมแซมอาคารส านักงานและ
สิ่งกํอสร๎างอ่ืน ๆ ของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย      

 
คําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ     จ านวน     10,000      บาท 
คําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  จ านวน  10,000    บาท 
- คําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  ตั้งไว๎   10,000  บาท  เพ่ือจําย

เป็นคําจัดซื้อคําจัดซื้อวัสดุตํางๆ เชํน  แผํนปูาย   แผํนพับประชาสัมพันธ์  
สติ๊กเกอร์  ล๎างอัดขยายรูป   ฯลฯ   ที่จ าเป็นต๎องใช๎ในหนํวยงานนี้  
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งานเทศกิจ        รวม 5,184,100 บาท 
งบบุคลากร        รวม 4,708,300 บาท 

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)      รวม 4,708,300 บาท 
เงินเดือนพนักงาน           จ านวน 1,490,900 บาท 
เงินเดือนพนักงาน   จ านวน 1,490,900 บาท 
-  เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว๎   1,490,900   บาท   

เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนแกํพนักงานเทศบาลตามต าแหนํงและอัตราที่ได๎รับ
อนุมัติ พร๎อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  (งานเทศกิจ  722,100  
บาทและงานเทศกิจ (งานนิติการ) 768,800  บาท) 

 
เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน     จ านวน      121,200    บาท 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน  จ านวน  121,200 บาท 
-  เงินเพ่ิมตําง ๆ  ตั้งไว๎   121,200  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงิน

เพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของ
พนักงานเทศบาล   (งานเทศกิจ (งานนิติการ)) 

 
เงินประจ าต าแหนํง      จ านวน       67,200    บาท 
เงินประจ าต าแหนํงของนิติกร จ านวน 67,200 บาท 

- เงินประจ าต าแหนํงของนิติกร  ตั้งไว๎   67,200  บาท เพ่ือจําย
เป็นเงินประจ าต าแหนํงของนิติกร  ระดับ 8 (งานเทศกิจ (งานนิติการ)) 
 

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง       จ านวน    2,725,400     บาท 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  จ านวน  2,725,400     บาท 
- คําตอบแทนพนักงานจ๎าง    ตั้งไว๎    2 ,725,400   บาท  

เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างพนักงานจ๎างฯ งานเทศกิจ  ,  นิติการ  (งานเทศกิจ  
2,526,600  บาท  และงานเทศกิจ (งานนิติการ) 198,800  บาท) 
 

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง      จ านวน    303,600      บาท 
เงนิเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง   จ านวน   303,600  บาท 
-  เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว    ตั้งไว๎   303 ,600  บาท   

เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างฯ  ที่ปฏิบัติ
หน๎าที่ในงานเทศกิจ  (งานเทศกิจ) 
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งบด าเนินการ       รวม 475,800 บาท 
คําตอบแทน       รวม 220,800 บาท 
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํ         จ านวน      73,000 บาท 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น     จ านวน  73,000 บาท  แยกเป็น 
- เงินรางวัลเจ๎าหน๎าที่ต ารวจ    ตั้งไว๎   72,000    บาท     

เพ่ือจํายให๎กับเจ๎าหน๎าที่ต ารวจที่มาปฏิบัติงานชํวยเทศบาลด๎านการจัด
ระเบียบตลาด  หาบเรํ  แผงลอย  และจับกุมผู๎ละเมิดเทศบัญญัติ  และ 
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง 
พ.ศ.  2535 โดยตั้ งจํายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่   มท  
0313.4/ว 3369  ลงวันที่   9  พฤศจิกายน  2537   และหนังสือบันทึก
ข๎อความ  ที่  รอ  52001/8  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2551  จ านวน  2  
อัตรา  อัตราละ  3,000บาท/เดือน  (งานเทศกิจ) 

-   คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น   ตั้งไว๎   1,000 บาท   เพ่ือจํายเป็นเงินรางวัล
ให๎กับเจ๎าหน๎าที่   ที่ท าการจับกุมผู๎กระท าผิด   หรือแจ๎งเบาะแสวํามี
ผู๎กระท าผิดกฎหมาย  หรือเทศบัญญัติ (งานเทศกิจ) 
 

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จ านวน     35,000 บาท 
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 35,000 บาท 
-  คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว๎  

35,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให๎กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎างฯ ที่ได๎รับค าสั่ง
ให๎ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจ าเป็นเรํงดํวนตามระเบียบฯ  
(งานเทศกิจ  30,000  บาทและงานเทศกิจ (งานนิติการ)  5,000  บาท) 
 

คําเชําบ๎าน       จ านวน   48,000  บาท 
คําเชําบ๎าน จ านวน 48,000  บาท 

- คําเชําบ๎าน  ตั้งไว๎  48,000  บาท   เพื่อจํายเป็นคําเชํา 
บ๎านพักให๎แกํพนักงานเทศบาลผู๎มีสิทธิ์เบิกคําเชําบ๎านได๎ตามระเบียบฯ  
(งานเทศกิจ (งานนิติการ)) 
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เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       จ านวน     64,800     บาท 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 64,800    บาท 
- เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว๎  64,800  บาท  เพ่ือจําย

เป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล   ที่มีสิทธิ์จะได๎รับ
ตามระเบียบฯ       (งานเทศกิจ  60,000  บาทและงานเทศกิจ   (งาน
นิติการ)  4,800  บาท) 
 

คําใช๎สอย       รวม 140,000 บาท 
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ           จ านวน   25,000        บาท 
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 25,000    บาท 
- รายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งบริการ ตั้งไว๎   25,000  บาท  เพ่ือ

จํายเป็นคําธรรมเนียมตําง ๆ   เชํน   จ๎างเหมาท าปูายในการจัดระเบียบ
จ าหนํายสินค๎า  คําสติ๊กเกอร์รถแหํโฆษณา แผํนพับประชาสัมพันธ์ 
คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  คําจ๎างเหมาโฆษณาและ
เผยแพรํคําเบี้ยประกัน  คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตํางๆ  หรือ
คําบริการอ่ืน ๆ ใดที่เข๎าลักษณะประเภทนี้ ( งานเทศกิจ  15,000 บาท
และงานเทศกิจ (งานนิติการ)  10,000  บาท) 
 

รายจาํยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ  
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล    จ านวน   60,000    บาท 
- คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว๎   60,000   บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ๎างฯ  ตามระเบียบฯ  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่เข๎าลักษณะ
รายจํายประเภทนี้   (งานเทศกิจ 30,000  บาท และงานเทศกิจ  
(งานนิติการ)  30,000  บาท) 
 

โครงการจัดท าเทศบัญญัติ       จ านวน    10,000    บาท   
- โครงการจัดท าเทศบัญญัติ  ตั้งไว๎  10,000  บาท  เพ่ือจําย

เป็นคําใช๎จํายในการจัดประชุมคณะท างานในการยกรํางเทศบัญญัติ - 
ระเบียบ  คําวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าเทศบัญญัติ - ระเบียบ   คําอาหาร
ท าการนอกเวลาตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในโครงการนี้  (ตาม
โครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมความรู๎  ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
กิจการของท๎องถิ่น  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 2562)  เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี  2560  หน๎า 249)   (งานนิติการ) 
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คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม     จ านวน     45,000      บาท 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม  จ านวน   45,000      บาท 
- คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  ตั้งไว๎  45,000  บาท   

เ พ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาซํอมแซมครุภัณฑ์และสิ่ งกํอสร๎างของ
หนํวยงานนี้   เชํน   รถยนต์  รถจักรยานยนต์   เครื่องคอมพิวเตอร์  
วิทยุสื่อสาร   กล๎องถํายรูป  เป็นต๎น  (งานเทศกิจ  40,000  บาทและ
งานเทศกิจ (งานนิติการ)  5,000  บาท) 
 

คําวัสดุ       รวม   115,000 บาท 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน     15,000      บาท 
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 15,000      บาท 
- คําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  ตั้งไว๎  15,000  บาท  เพื่อจํายเป็น 

คําจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ   เชํน  ถํานไฟฉาย  สายไฟ  เสาอากาศวิทยุ  
ถํานวิทยุมือถือ  และเครื่องใช๎เกี่ยวกับวัสดุไฟฟูา  เป็นต๎น  (งานเทศกิจ) 
 

คําวัสดุงานบ๎านงานครัว     จ านวน    5,000 บาท 
คําวัสดุงานบ๎านงานครัว  จ านวน   5,000  บาท 
- คําวัสดุงานบ๎านงานครัว   ตั้งไว๎    5,000  บาท   เพื่อจําย 

เป็นคําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ๎านงานครัว  เชํน    ถ๎วยชาม  ช๎อนส๎อม   
แก๎วน้ า  จานรอง  ถังน้ า   สเปรย์ปรับอากาศ  ตลอดจนวัสดุงานบ๎าน
งานครัวทุกชนิดที่จัดอยูํในวัสดุประเภทนี้  (งานเทศกิจ) 
 

คําวัสดุกํอสร๎าง      จ านวน    10,000     บาท 
คําวัสดุกํอสร๎าง จ านวน   10,000   บาท 
- คําวัสดุกํอสร๎าง  ตั้งไว๎  10,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ

สิ่งของตําง ๆ  ที่เป็นวัสดุกํอสร๎าง   เชํน บันไดเหล็ก ค๎อนตีตะปู  เหล็ก 
หิน ปูน ทราย ไม๎  สังกะสี  สี แปรงทาสี ฯลฯ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง
ของหนํวยงานนี้  (งานเทศกิจ) 
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คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง     จ านวน    30,000    บาท 
คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง จ านวน 30,000    บาท 
- คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  ตั้งไว๎  30,000  บาท  เพ่ือจําย

เป็นคําวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นวัสดุประเภทนี้   เชํน  กรวยจราจร 
แผงกั้นจราจร    แบตเตอรี่   หัวเทียน  ยางนอก-ยางใน  รถยนต์  น้ ามัน
เบรคและวัสดุอ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎องกับวัสดุยานพาหนะ  (งานเทศกิจ) 
 

คําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ     จ านวน   5,000      บาท 
คําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ   จ านวน   5,000   บาท 
- คําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  ตั้งไว๎  5,000  บาท  เพ่ือจําย

เป็นคําจัดซื้อแผํนปูายกระดาษเขียนโปสเตอร์   สี  ล๎างอัดขยายรูป  ฯลฯ 
ทีจ่ าเป็นต๎องใช๎ในหนํวยงานนี้  (งานเทศกิจ) 
 

วัสดุเครื่องแตํงกาย      จ านวน   50,000     บาท 
วัสดุเครื่องแตํงกาย จ านวน   50,000   บาท 

- คําวัสดุเครื่องแตํงกาย    ตั้งไว๎    50,000  บาท   เพื่อจํายเป็น
คําวัสดุเครื่องแตํงกาย    เชํน   รองเท๎าบู๏ท เสื้อกันฝน  เสื้อกั๊กสะท๎อน
แสง หมวกนิรภัย  และวัสดุอ่ืนๆ   ที่จ าเป็นที่เข๎าลักษณะรายจําย
ประเภทนี้  (งานเทศกิจ) 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย    รวม 1,310,000 บาท 
งบด าเนินงาน       รวม 1,310,000 บาท

 คําใช๎สอย       รวม   370,000 บาท 
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ          จ านวน     10,000      บาท 
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000      บาท 
- รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ  ตั้งไว๎   10,000  บาท    

เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมตําง ๆ  คําจ๎างเหมาบริการตํางๆ ตลอดจน
คําใช๎จํายอื่นๆ  ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   
 

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการจัดกิจกรรมวัน  อปพร.      จ านวน  20,000     บาท 
- โครงการจัดกิจกรรมวัน  อปพร.  ตั้งไว๎   20,000   บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมในงานวัน อปพร. เชํน กิจกรรม
ท าบุญตักบาตร การมอบประกาศเกียรติคุณแกํสมาชิก อปพร. กิจกรรม
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนา
สํงเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  
2560 - 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี  2560  หน๎า  207)   
 

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรํวมป้องกันและลดอุบัติเหตุ  จ านวน     20,000    บาท 
ทางถนนชํวงเทศกาล 

- โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรํวมปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชํวงเทศกาล   ตั้งไว๎   20,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตําง ๆ   
เชํน  คําวัสดุอุปกรณ์  ในการประชาสัมพันธ์ คําอาหาร – เครื่องดื่ม  
ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการนี้  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนมาก  ที่  มท 0808.2/ว 1798   ลงวันที่  
5  มิถุนายน  2552  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2560 - 2562)  
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี  2560 หน๎า  204)   
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โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน    จ านวน     20,000   บาท 
- โครงการปูองกันและระงับอัคคีภัยโดยชุมชนเป็นฐาน ตั้งไว๎  

20,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตําง ๆ   เชํน  คําตอบแทนวิทยากรคํา
วัสดุอุปกรณ์  ในการประชาสัมพันธ์ คําอาหาร – เครื่องดื่ม  ตลอดจน
คําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการนี้  (ตามโครงการ
ภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํ งเสริมการมีสํวนรํ วมของประชาชน  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2560 - 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี  
2560 หน๎า  240)   
 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม     จ านวน 300,000      บาท 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 300,000      บาท 
- คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  ตั้งไว๎  300,000 บาท  

เ พ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาซํอมแซมครุภัณฑ์และสิ่ งกํอสร๎างของ
หนํวยงานนี้  เชํน  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่อง
คอมพิวเตอร์  พํนสีรถยนต์ดับเพลิง  ซํอมรถยนต์ดับเพลิง วิทยุสื่อสาร  
กล๎องถํายรูป เครื่องปรับอากาศ  เป็นต๎น   

 
คําวัสดุ       รวม   940,000 บาท 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           จ านวน     40,000 บาท 
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ  จ านวน   40,000   บาท 
-  คําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  ตั้งไว๎  40,000  บาท  เพ่ือจํายเป็น 

คําจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  เชํน  ถํานไฟฉาย  สายไฟ  เสาอากาศวิทยุ  
ถํานวิทยุมือถือ  และเครื่องใช๎เกี่ยวกับวัสดุไฟฟูา  เป็นต๎น   
 

คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง     จ านวน   100,000 บาท 
คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  จ านวน  100,000 บาท 
-  คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  ตั้งไว๎  100,000  บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นวัสดุประเภทนี้   เชํน  
แบตเตอรี่  หัวเทียน  อะไหลํเครื่องจักรกล  ยางนอก-ยางใน รถยนต์  
น้ ามันเบรคและวัสดุอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข๎องกับวัสดุยานพาหนะ   
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วัสดุเครื่องแตํงกาย      จ านวน   400,000      บาท 
วัสดุเครื่องแตํงกาย จ านวน 400,000      บาท 
-  คําวัสดุเครื่องแตํงกาย   ตั้งไว๎   400,000   บาท   เพื่อจําย 

เป็นคําวัสดุเครื่องแตํงกาย  เชํน  รองเท๎ากันตะปู  เสื้อผจญเพลิง   หมวก
ดับเพลิง  ชุดฝึกและวัสดุอ่ืนๆ   ที่จ าเป็นที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   
 

วัสดุเครื่องดับเพลิง      จ านวน   400,000      บาท 
วัสดุเครื่องดับเพลิง   จ านวน   400,000 บาท 
-  คําวัสดุเครื่องดับเพลิง    ตั้งไว๎   400,000   บาท    

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชํน  สายสํงน้ าดับเพลิง ข๎อตํอ  
ข๎อแยก  ชุดเข็มขัดนิรภัย  และอุปกรณ์ดับเพลิงอ่ืนๆ  ที่ ใช๎ในการ
ดับเพลิงและกู๎ภัย 
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แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    รวม    8,892,100 บาท 
งบบุคลากร       รวม    7,657,900 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม    7,657,900 บาท 
เงินเดือนพนักงาน          จ านวน     6,698,600       บาท 
เงินเดือนพนักงาน  จ านวน  6,698,600   บาท 
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั้งไว๎   6,698,600  บาท   

เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาลพนักงานพร๎อมเงินปรับปรุง
เงินเดือน   
 

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน     จ านวน   180,000      บาท 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน จ านวน 180,000      บาท 
-  เงินเพ่ิมตําง ๆ   ตั้งไว๎  180,000  บาท เพ่ือจํายเป็น

คําตอบแทนรายเดือนให๎กับผู๎อ านวยการส านักการศึกษาระดับ  9 
จ านวน  1  อัตรา  รองผู๎อ านวยการส านักการศึกษา จ านวน  2  อัตรา   
และจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวแกํพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์
ได๎รับตามระเบียบฯ  
 

เงินประจ าต าแหนํง      จ านวน    252,000   บาท 
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 252,000  บาท 

- เงินประจ าต าแหนํง   ตั้งไว๎  252,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงิน
ประจ าต าแหนํงส าหรับพนักงานเทศบาลผู๎มีสิทธิ์ได๎เงินประจ าต าแหนํง
ทุกประเภท   

 
คําจ๎างลูกจ๎างประจ า         จ านวน    207,900  บาท 
คําจ๎างลูกจ๎างประจ า    จ านวน 207,900  บาท 
- คําจ๎างลูกจ๎างประจ า  ตั้งไว๎  207,900  บาท   เพ่ือจํายเป็น

คําจ๎างประจ าของลูกจ๎างประจ า  สังกัดส านักการศึกษา   
 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง       จ านวน    309,200     บาท 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  จ านวน   309,200   บาท 
- คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ตั้งไว๎  309,200   บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างพนักงานจ๎างฯ  ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในส านักการศึกษา   
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เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง      จ านวน    10,200     บาท 
เงนิเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง   จ านวน 10,200     บาท 
- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว   ตั้งไว๎  10,200  บาท  เพ่ือจําย 

เป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างฯ ที่ปฏิบัติหน๎าที่ใน
ส านักการศึกษา   
 

งบด าเนินการ       รวม  1,234,200 บาท 
คําตอบแทน       รวม    242,200 บาท 
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 25,000 บาท 
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน  25,000 บาท  แยกเป็น 
-  คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น ตั้งไว๎  10,000  บาท   เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทน
ตัวแทนชุมชน  ซึ่งเข๎ารํวมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ๎างของเทศบาลฯ ตาม
สิทธิ์ที่จะได๎รับ  

-  คําตอบแทนคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ  ตั้งไว๎ 15,000 บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกต าแหนํง
นักบริหารการศึกษา  ต าแหนํง  ผู๎บริหารสถานศึกษา   
 

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จ านวน      20,000      บาท 
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  

20,000  บาท 
-  คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว๎ 20,000 

บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให๎กับ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎างฯ  ที่ได๎รับค าสั่งให๎
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจ าเป็นเรํงดํวนตามระเบียบฯ   
 

คําเชําบ๎าน       จ านวน     138,000     บาท 
คําเชําบ๎าน จ านวน 138,000   บาท 

-  คําเชําบ๎าน  ตั้งไว๎  138,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎าน
ให๎กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ตามระเบียบฯ    
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เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       จ านวน    59,200      บาท 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน  59,200  บาท 
- เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว๎  59,200 บาท เพ่ือจํายเป็น

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ตามระเบียบฯ   
  

คําใช๎สอย       รวม 902,000 บาท 
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ           จ านวน   52,000 บาท 
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 52,000  บาท 

- รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ  ตั้งไว๎  52,000  บาท    
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาคําเชําเครื่องถํายเอกสาร  เข๎าเลํมหนังสือเข๎าปก
หนังสือหรือคําจ๎างเหมาอ่ืน ๆ   ที่ใช๎ในงานดังกลําวรวมถึงคําใช๎จํายอ่ืนๆ 
ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   
 

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ  
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ      จ านวน   300,000    บาท 
- คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว๎  300,000  บาท

เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ  คําลงทะเบียนในการอบรม
ในหลักสูตรตําง ๆ ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ๎างฯ ส านัก
การศึกษาคําน้ ามันเชื้อเพลิงและคําใช๎จํายอ่ืนที่เข๎าลักษณะรายจําย
ประเภทนี้   
 

- โครงการเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหวํางเทศบาล  จ านวน     500,000   บาท   
เมืองร๎อยเอ็ดกับเทศบาลเมืองโอคุอิซุโมะประเทศญี่ปุ่น และสถาบัน
ขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตั้งไว๎  500,000  บาท   

- โครงการเช่ือมความสัมพันธไมตรีระหวํางเทศบาลเมือง 
ร๎อยเอ็ดกับเทศบาลเมืองโอคุอิซุโมะประเทศญี่ปุุน และสถาบันขงจื้อ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตั้งไว๎  500,000  บาท  เพ่ือเป็นคําใช๎จําย
เป็นคําเบี้ยเลี้ยง   คําที่พัก   คําอาหารเครื่องดื่ม   คําจ๎างเหมารถยนต์ 
คําพาหนะในการเดินทาง ตลอดจนคําวัสดุจัดท าเอกสารเผยแพรํเพ่ือเป็น
การแลกเปลี่ยนและเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมฯ และคําใช๎จํายอ่ืนที่
เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็น  ฯลฯ  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการ
พัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน    แผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2560  
หน๎า  129)  
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คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม     จ านวน     50,000 บาท 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม  จ านวน  50,000     บาท 

- คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม  ตั้งไว๎   50,000   บาท   เพ่ือจําย
เป็นคําซํอมแซมครุภัณฑ์การศึกษา  เชํน  รถตู๎  รถปิ๊คอัพ รถมอเตอร์ไซค์ 
เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์  ฯลฯ ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่เข๎า
ลักษณะรายจํายประเภทนี้ 
 

คําวัสดุ       รวม 90,000    บาท 
วัสดุยานพาหนะและขนสํง                   จ านวน 90,000    บาท 
วัสดุยานพาหนะและขนสํงจ านวน90,000 บาท 
-  คําวัสดุยานพาหนะขนสํง  ตั้งไว๎  90,000  บาท  เพ่ือจําย

เป็นคําจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํง  เชํน  ยางนอก  ยางใน  
แบตเตอรี่    น้ ามันเบรค    ฯลฯ    ใช๎ส าหรับรถยนต์ส านักการศึกษา  
รถมอเตอร์ไซค์ รถ  6  ล๎อ  รถปิ๊คอัพ  รถบัสส านักการศึกษาและรถตู๎
ส านักการศึกษา  และคําใช๎จํายอื่นที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้    
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งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา     รวม     249,340,200   บาท 
      งบบุคลากร                 รวม 151,061,640   บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม 151,061,640   บาท 
เงินเดือนพนักงาน           จ านวน 108,420,100   บาท 
เงินเดือนพนักงาน   จ านวน   108,420,100  บาท 
- เงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล  ตั้งไว๎   

108,420,100 บาท เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาล  
405,400 บาท พนักงานครูเทศบาล 106,235,600 บาท และพนักงานครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,779,100 บาท  พร๎อมเงินปรับปรุงเงินเดือน   
 

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน     จ านวน    12,718,800 บาท 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน   จ านวน   12,718,800  บาท 
-  เงินเพ่ิมตําง ๆ   ตั้งไว๎   12,718,800  บาท เพ่ือจํายเป็นเงิน 

คําตอบแทนรายเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาล ที่มี
สิทธิได๎รับตามระเบียบฯ  
 

เงินประจ าต าแหนํง      จ านวน     67,200  บาท 
เงินประจ าต าแหนํง   จ านวน    67,200   บาท 
-  เงินประจ าต าแหนํง   ตั้งไว๎  67,200  บาท  เพ่ือจํายเป็น

เงินประจ าต าแหนํงส าหรับพนักงานเทศบาลผู๎มีสิทธิ์ ได๎เงินประจ า
ต าแหนํงทุกประเภท   
 

เงินวิทยะฐานะ              จ านวน 14,760,000 บาท 
เงินวิทยฐานะ จ านวน   14,760,000   บาท 
-  เงินวิทยฐานะ   ตั้งไว๎  14,760,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงิน 

วิทยฐานะให๎แกํพนักงานครเูทศบาลผู๎มีสิทธิ์ไดร๎ับตามระเบียบฯ 
   

คําจ๎างลูกจ๎างประจ า         จ านวน   1,504,200 บาท 
คําจ๎างลูกจ๎างประจ า    จ านวน 1,504,200  บาท 
- คําจ๎างลูกจ๎างประจ า  ตั้งไว๎  1,504,200  บาท  เพ่ือจํายเป็น

คําจ๎างประจ าของลูกจ๎างประจ า  สังกัดส านักการศึกษา   
 

 

112 



คําตอบแทนพนักงานจ๎าง       จ านวน   12,340,600    บาท 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  จ านวน   12,340,600   บาท 
- คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ตั้งไว๎  12,340,600 บาท เพ่ือจําย

เป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างให๎แกํพนักงานจ๎างฯ งานระดับกํอนวัยเรียน
และประถมศึกษา  10,548,100  บาทและพนักงานจ๎างฯ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  1,792,500  บาท 
 

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง      จ านวน  1,250,740   บาท 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง   จ านวน 1,250,740    บาท 
- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว  ตั้งไว๎  1,250,740   บาท   เพ่ือ

จํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างฯ งานระดับกํอน
วัยเรียนและประถมศึกษา  968,840 บาทและพนักงานจ๎างฯ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  291,900  บาท  
 

งบด าเนินการ       รวม 71,190,560    บาท 
คําตอบแทน       รวม     491,800 บาท 
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์         จ านวน        482,000      บาท 
แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
คําตอบแทนคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ จ านวน  482,000 บาท 
-  คําตอบแทนคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ  ตั้งไว๎ 482,000 

บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานทาง
วิชาการ   ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ และ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามหนังสือ
ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072  ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  2559 
 

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จ านวน   5,000     บาท 
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 
-  คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว๎  5,000  

บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให๎กับ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ๎างประจ า  และพนักงานจ๎างฯ ที่ได๎รับค าสั่งให๎
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจ าเป็นเรํงดํวนตามระเบียบฯ   
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เงินชํวยเหลือการศึกษาศึกษาบุตร    จ านวน     4,800    บาท   
เงินชํวยเหลือการศึกษาศึกษาบุตร  จ านวน  4,800  บาท   
- เงินชํวยเหลือการศึกษาศึกษาบุตร ตั้งไว๎  4,800  บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําการศึกษาบุตรส าหรับครูผู๎ดูแลเด็ก  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507  ลงวันที่   
3  สิงหาคม  2559   
 

คําใช๎สอย       รวม 50,399,960 บาท 
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ          จ านวน      80,000 บาท 
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 80,000       บาท 
- รายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งบริการ    ตั้งไว๎   80,000   บาท    

เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาหรือคําธรรมเนียมติดตั้งหม๎อแปลงไฟฟูา และ 
คําติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูา  คําจ๎างเหมาติดตั้งคําธรรมเนียม  ติดตั้งน้ าประปา  
ภายในอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
และท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดหรือคําจ๎างเหมาอ่ืน ๆ  
ที่ใช๎ในงานดังกลําว   
 

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ        จ านวน    250,000    บาท 
- คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว๎ 250,000 บาท 

เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงานครูเทศบาล  
พนักงานจ๎างฯ   นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดและศึกษานิเทศก์   
งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษาและคําใช๎จํายอ่ืนที่เข๎าลักษณะ
รายจํายประเภทนี้  
 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา     จ านวน      40,000     บาท   
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งไว๎  40,000 บาท  

เพ่ือจํายเป็นคําจัดท าเอกสาร วัสดุส านักงานประกอบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กและคําใช๎จํายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็น ฯลฯ  (ตาม
โครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและ
วัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า  130)  
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โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ    จ านวน    800,000    บาท 
- โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ตั้ ง ไว๎ 

800,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดท าร๎านนิทรรศการ จัดท าเอกสารในการออกร๎านนิทรรศการ  
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ    คําเชําที่พัก    และคําเบี้ยเลี้ยงของ
พนักงานครู นักเรียน เจ๎าหน๎าที่ ในการเข๎ารํวมงานวิชาการทั้งในระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศและคําใช๎จํายอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง
และมีความจ าเป็น ฯลฯ  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนา
สํงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560 - 2562) เทศบาลเมืองรอ๎ยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า  130)  

 
โครงการแขํงขันทักษะทางวิชาการรํวมกับส านักงานเขตพื้นที่    จ านวน   55,000    บาท   

การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ดเขต 1  และระดับภาค   
- โครงการแขํงขันทักษะทางวิชาการรํวมกับส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ดเขต 1  และระดับภาค  ตั้งไว๎ 55,000 
บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าร๎านนิทรรศการ    คําจัดท า
โครงการในการแขํงขัน  จัดท าเอกสารในการออกร๎านนิทรรศการ  
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ , คําเบี้ยเลี้ยง และคําเชําที่พักของ
พนักงานครู นักเรียน เจ๎าหน๎าที่ ในการเข๎ารํวมงานวิชาการระดับภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ และคําใช๎จํายอื่นท่ีเกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็น ฯลฯ 
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและ
วัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า  132)  

 
โครงการจัดพิมพ์วารสารการศึกษารายภาคเรียน     จ านวน    100,000    บาท   
- โครงการจัดพิมพ์วารสารการศึกษารายภาคเรียน   ตั้งไว๎  

100,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าวารสารการศึกษา
รายภาคเรียน  เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลและ
โรงเรียนในสังกัดปีการศึกษาละ   2  ครั้ง  โดยแจกให๎นักเรียนทุกคนเพ่ือ
น าไปให๎ผู๎ปกครองได๎อํานและคําใช๎จํายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็น 
ฯลฯ  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษา
และวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 
เทศบาลเมืองรอ๎ยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า  128)  
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรํวมกับจุฬาลงกรณ์  จ านวน    350,000    บาท   
มหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
โรงเรียนอนุบาลกรแก๎ว  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
สถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด  

- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรํวมกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียน
อนุบาลกรแก๎ว  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด ตั้งไว๎ 350,000 บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําจัดท าเอกสาร  คําตอบแทนวิทยากร  คําพ่ีพักวิทยากร  
คําพาหนะในการเดินทาง คําเบี้ยเลี้ยงของนิสิตที่มารํวมโครงการกับ
อาจารย์มหาวิทยาลัย  คําอาหารนอกเวลาท าการส าหรับครูในการ
จัดเตรียมงานตําง ๆ เพื่อรับการนิเทศ และคําใช๎จํายอื่นที่เก่ียวข๎องและ 
มีความจ าเป็น ฯลฯ  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริม
ระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 
- 2562) เทศบาลเมืองรอ๎ยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า  127)  
 

โครงการเด็กพิการและเด็กพิเศษเรียนรํวมโรงเรียน   จ านวน 150,000 บาท   
สังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   

- โครงการเด็กพิการและเด็กพิเศษเรียนรํวมโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ตั้งไว๎  150,000 บาท  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดการเรียนการสอนแกํเด็กพิเศษเรียนรํวม  คําสื่อการเรียนการสอน  
คําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  คําปรับปรุงห๎องเรียนแกํเด็กพิเศษเรียนรํวม   
เพ่ือจํายเป็นคําจัดท าเอกสาร  คําตอบแทนวิทยากร  คําพ่ีพักวิทยากร  
คําพาหนะในการเดินทาง คําเบี้ยเลี้ยงของนิสิตที่มารํวมโครงการกับ
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม คําอาหารนอกเวลาท าการ
ส าหรับครูในการจัดเตรียมงานตําง ๆ เพ่ือรับการนิเทศมีโรงเรียนที่จัดการ
เรียนการสอนตามโครงการ จ านวน 2 โรงเรียน คือ  โรงเรียนเทศบาล 
วัดปุาเรไรและโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
และคําใช๎จํายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็น ฯลฯ (ตามโครงการภายใต๎
แนวทางการพัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 
2560  หน๎า  135)  
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โครงการแขํงขันกิจกรรมและความเป็นเลิศทางวิชาการ    จ านวน     110,000     บาท   
- โครงการแขํงขันกิจกรรมและความเป็นเลิศทางวิชาการ   

ตั้งไว๎  110,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการคัดเลือกนักเรียน
ตัวแทนเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด เข๎ารํวมงานนิทรรศการทางวิชาการระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคํารางวัลนักเรียนที่ได๎รับรางวัล   คําจัดท า
สถานที่  คําวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมโครงงานตําง ๆ เพ่ือข๎ารํวมงาน
ในระดับภาค  คําจ๎างเหมาในการจัดท าข๎อสอบ และคําจ๎างท าอาหาร
ส าหรับนักเรียนและพนักงานครูที่เข๎ารํวมกิจกรรมในการคัดเลือกเป็น
ตัวแทน จ านวน 80,000 บาท  และส าหรับเป็นคําใช๎จํายในการติว
นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  จัดซื้อหนังสือ ต าราเรียน ส าหรับติวนักเรียน ที่จะเข๎า
ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น  จ านวน  30,000  บาท  และคําใช๎จํายอ่ืนที่
เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็น ฯลฯ  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการ
พัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า  
131)  
 

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา      จ านวน     247,000     บาท    
- โครงการรณรงค์เพ่ือปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตั้งไว๎  

247,000 บาท   เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการรณรงค์เพ่ือปูองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษาและเป็นคําใช๎จํายในการอบรมครูแกนน ายาเสพติดของ
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น เชํน  คําจัดท าเอกสาร  คําจัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ปูองกันยาเสพติดและเป็นคําลงทะเบียนใน
การเข๎ารับการอบรมครูแกนน ายาเสพติดและเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบของ
ส านักการศึกษาคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการเข๎ารับการอบรม  เป็น
เงินรางวัลส าหรับสถานศึกษาท่ีได๎รับรางวัลการประกวดสถานศึกษาดีเดํน
ด๎านการด าเนินการปูองกันยาเสพติด และคําใช๎จํายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องและมี
ความจ าเป็น ฯลฯ ตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ด  ดํวนที่สุด ที่ รอ 0023.3/
ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558  และหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 
0808.2 / ว 4072  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2559  (ตามโครงการ
ภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมใน
ชุมชน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองรอ๎ยเอ็ด   
ประจ าปี 2560  หน๎า  135)  
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โครงการสํงเสริมองค์กรปกครองท่ีจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเดํน    จ านวน    550,000    บาท  
- โครงการสํง เสริมองค์กรปกครองที่ จัดท าแผนพัฒนา

การศึกษาดีเดํน  ตั้งไว๎  550,000  บาท ส าหรับเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส านักการศึกษา เป็นคําใช๎จํายการอบรม 
การจัดท าแผนให๎แกํบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ส าหรับเป็น 
คําจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส านักการศึกษา   และคําใช๎จํายอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง
และมีความจ าเป็น ฯลฯ   จ านวน  11  แหํง ๆ ละ  50 ,000  บาท  
(ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกกํอนการจัดสรร) ตามหนังสือจังหวัด
ร๎อยเอ็ดดํวนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558  
และหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072  ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  
2559  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษา
และวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 
เทศบาลเมืองรอ๎ยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า  135)  

 
โครงการมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา    จ านวน     150,000    บาท  

ประชุมผู๎ปกครองนักเรียนและประชุมพนักงานครูกํอนปิดภาคเรียน    
- โครงการมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา    

ประชุมผู๎ปกครองนักเรียนและประชุมพนักงานครูกํอนปิดภาคเรียน    
ตั้งไว๎   150,000   บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าโครงการ
มอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ประชุมผู๎ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  คําจัดท าหนังสือประจ ารุํน
นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  ส าหรับ
ผู๎ปกครองนักเรียน แขกผู๎มีเกียรติ พนักงานครู คําปัจจัยถวายพระสงฆ์ 
คํากรอบรูปส าหรับใสํเกียรติบัตรส าหรับครูและนักเรียนที่ได๎รับรางวัลครู
ดีเดํนและนักเรียนดีเดํนด๎านตําง ๆ และคําใช๎จํายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องและมี
ความจ าเป็น ฯลฯ  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริม
ระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 
- 2562) เทศบาลเมืองรอ๎ยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า  134)  
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 โครงการนิเทศการศึกษา       จ านวน      20,000    บาท   
- โครงการนิเทศการศึกษา  ตั้งไว๎  20,000  บาท  เพ่ือจําย

เป็นคําใช๎จํายในการจัดท าเอกสาร คําอาหารและเครื่องดื่ม ในการ
ประชุมและนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดและ
คําใช๎จํายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็น ฯลฯ  (ตามโครงการภายใต๎
แนวทางการพัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 
2560  หน๎า  130)  
 

โครงการจัดท าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา     จ านวน    160,000    บาท 
- โครงการจัดท าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ตั้งไว๎  160,000  

บาทเพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา และการฝึกอบรมครูในการพัฒนาการใช๎หลักสูตรโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดและคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง รวม จ านวน 8 
แหํง  แหํงละ  20,000  บาทตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ด ดํวนที่สุด ที่ รอ 
0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 
0808.2 / ว 4072  ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  2559  (ตามโครงการภายใต๎
แนวทางการพัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 
2560  หน๎า  142)  
 

โครงการเจ๎าภาพงานมหกรรมจัดการศึกษาท๎องถิ่นระดับ  จ านวน    2,000,000    บาท  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
- โครงการเจ๎าภาพงานมหกรรมจัดการศึกษาท๎องถิ่นระดับ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน  2,000,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จําย
ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าร๎านนิทรรศการ  จัดท าเอกสารในการ
จัดการแขํงขันทักษะทางวิชาการ  คําตอบแทนกรรมการ  คําถ๎วยรางวัล   
คําใบประกาศ  คําเบี้ยเลี้ยงครู  นักเรียน คําวัสดุอุปกรณ์  คําสถานทีใ่นการ
จัดการแขํงขันและคําใช๎จํายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็น ฯลฯ ตั้งจําย
จากเงินรายได๎ 950,000 บาท เงินอุดหนุน 1,050,000 บาท  (ตามโครงการ
ภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 
2560  หน๎า  141)  
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โครงการประชุมประจ าปีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน     50,000    บาท   
 - โครงการประชุมประจ าปีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  ตั้งไว๎ 50,000 บาท  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าเอกสาร  
คําจ๎างเหมาท าอาหารและเครื่องดื่ม  คําจัดท าปูายและคําตกแตํงสถานที่
ในการประชุมคําจ๎างเหมารถยนต์และคําใช๎จํายอื่นท่ีเกี่ยวข๎องและมีความ
จ าเป็น  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษา
และวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า  135)  

 
โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ของนักเรียนส าหรับเป็นฐาน    จ านวน   400,000     บาท 

ในการศึกษาตลอดชีวิต 
- โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ของนักเรียนส าหรับเป็นฐานใน

การศึกษาตลอดชีวิต ตั้งไว๎ 400,000 บาท ส าหรับเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อตําง ๆ  คําปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  
เพ่ือพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด   และคําใช๎จํายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็น ฯลฯ จ านวน  
8  โรงเรียน โรงเรียนละ  50,000  บาท  ตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ดดํวน
ที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558  และหนังสือ
ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072  ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  2559  
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและ
วัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า  147)  
 

โครงการวันครู        จ านวน     60,000     บาท   
- โครงการวันครู   ตั้งไว๎   60,000   บาท  เพ่ือจํายเป็นคํา 

ใช๎จํายจัดท าวารสารวันครู  คําอาหารวํางและเครื่องดื่มส าหรับ
ผู๎ปกครองนักเรียน แขกผู๎มีเกียรติพนักงานครู คําปัจจัยถวายพระสงฆ์ 
คํากรอบรูปส าหรับใสํเกียรติบัตรส าหรับครูที่ได๎รับรางวัลครูดีเดํนด๎าน
ตํางๆ  คําปฏิคม และคําใช๎จํายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็น ฯลฯ  
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและ
วัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า  135) 
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โครงการพัฒนาการเรียนรู๎นกัเรียนและศึกษาดูงานนอกสถานที่   จ านวน    300,000     บาท   
- โครงการพัฒนาการเรียนรู๎นักเรียนและศึกษาดูงานนอก

สถานที่  ตั้งไว๎  300,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท า
เอกสาร  คําจ๎างเหมาท าอาหารและเครื่องดื่ม  คําจัดท าปูาย  คําเบี้ย
เลี้ยง  คําเชําที่พัก  คําตกแตํงสถานที่โครงการพัฒนาการเรียนรู๎นักเรียน
และคําใช๎จํายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็น ฯลฯ  (ตามโครงการ
ภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมใน
ชุมชน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
ประจ าปี 2560  หน๎า  134)  

 
โครงการเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด    จ านวน    10,000      บาท   
- โครงการเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  

ตั้งไว๎    10,000   บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายท าพิธีเปิดอาคารเรียน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ๎าม๎าและโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน   
โดยซื้ออุปกรณ์ในการท าพิธีเปิดอาคารเรียนคําอาหารและเครื่องดื่ม
ส าหรับแขกผู๎มีเกียรติ  คําตกแตํงสถานที่   คําพาหนะและที่พักของ
ประธานในพิธี คําเลี้ยงต๎อนรับประธานในพิธีและคําใช๎จํายอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง
และมีความจ าเป็น ฯลฯ  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนา
สํงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองรอ๎ยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า 128)  

 
โครงการประกวดแขํงขันโครงการSBMLD โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด จ านวน 10,000  บาท   

- โครงการประกวดแขํงขันโครงการ SBMLD  โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด    ตั้งไว๎  10,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จําย 
ในการแขํงขันตามโครงการ   คําจ๎างเหมาจัดสถานที่   คําโลํรางวัล   
เงินรางวัล    คําอาหาร   คําตอบแทนกรรมการ  และคําใช๎จํายอื่น 
ที่เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็น ฯลฯ ตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ดดํวน
ที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่   19  มิถุนายน 2558  และ
หนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072  ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  
2559  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมระบบ
การศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 
2562) เทศบาลเมืองรอ๎ยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า  148)  
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โครงการพัฒนาการจัดการศกึษาโดยใช๎โรงเรียน  จ านวน    8,000,000    บาท 
เป็นฐานในการพัฒนาท๎องถิ่น (SBMLD)  

- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท๎องถิ่น (SBMLD) ตั้งไว๎   8,000,000 บาท  เพ่ือเป็นคําใช๎จําย
ในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท๎องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดและเงิน
รางวัลการแขํงขันโครงการ SBMLD รวม  8  แหํง  แหํงละ 1,000,000  
บาท (ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกกํอนการจัดสรร) ตามหนังสือจังหวัด
ร๎อยเอ็ด  ดํวนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่  19   มิถุนายน 
2558  และหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072  ลงวันที่  15  
กรกฎาคม  2559  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริม
ระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 
- 2562) เทศบาลเมืองรอ๎ยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า  143)  

 
โครงการสํงเสริมกิจกรรมรักการอํานในสถานศึกษา    จ านวน     50,000      บาท   
- โครงการสํงเสริมกิจกรรมรักการอํานในสถานศึกษา  ตั้งไว๎  

50,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริมกิจกรรมรัก
การอํานในสถานศึกษา  เชํน  คําจัดซื้อวัสดุ   จัดท าปูายเพ่ือสํงเสริมรัก
การอําน จ๎างพิมพ์เอกสาร แผํนพับ  คํารางวัลผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดดีเดํน   
คําซื้อหนังสือต าราเรียน  และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ  ที่เข๎าลักษณะรายจําย
ประเภทนี้   โดยตั้งไว๎รวม  1  โรงเรียน  (ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือก
กํอนการจัดสรร) ตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ด ดํวนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 
2795  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2558  และหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 
0808.2 / ว 4072  ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  2559 (ตามโครงการภายใต๎
แนวทางการพัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 
2560  หน๎า  148)  
 

โครงการพัฒนาการห๎องสมุดในโรงเรียน      จ านวน     800,000     บาท    
- โครงการพัฒนาการห๎องสมุดในโรงเรียน   ตั้งไว๎  800,000  

บาท   เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ห๎องสมุด  ต๎ู  ชั้นวางหนังสือ 
ซื้อหนังสือและเป็นคําปรับปรุงภูมิทัศน์ห๎องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ดและคําใช๎จํายอื่นที่เก่ียวข๎องและมีความจ าเป็น ฯลฯ  
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จ านวน  8  โรงเรียน  โรงเรียนละ  100,000  บาท  ตามหนังสือจังหวัด
ร๎อยเอ็ด  ดํวนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558  
และหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072  ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  
2559  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษา
และวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560 หน๎า 146)  
 

โครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู๎ส าหรับเด็กปฐมวัย    จ านวน     350,000     บาท  
- โครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู๎ส าหรับเด็กปฐมวัย ตั้งไว๎  

350,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน
ในการจัดการเรียนรู๎ภายในและนอกห๎องเรียน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ดที่ได๎รับการคัดเลือก โรงเรียนละ  50 ,000  บาท  และ
คําใช๎จํายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็น ฯลฯ (ลักษณะเป็นโครงการ
คัดเลือกกํอนการจัดสรร) ตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ด  ดํวนที่สุด ที่ รอ 
0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558  และหนังสือดํวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2 / ว 4072  ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  2559  (ตามโครงการ
ภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมใน
ชุมชน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
ประจ าปี 2560  หน๎า  145)  
 

คําใช๎จํายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   จ านวน   134,400    บาท   
- คําใช๎จํายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  

ตั้งไว๎  134,400  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําบริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line 
:ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi รวม  8  แหํงๆ ละ 16,800 
บาท   ตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ดดํวนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558  และหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /  
ว 4072   ลงวันที่  15  กรกฎาคม 2559  (ตามโครงการภายใต๎แนวทาง 
การพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฎิบัติงาน 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 
2560  หน๎า  350) 
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คําพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน   จ านวน    726,000    บาท  
สังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด    

- คําพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   ตั้งไว๎ 726,000 บาท เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการ
พัฒนาบุคลากรในการเข๎ารับการอบรมตามหลักสูตรตําง ๆ เป็น
คําลงทะเบียน คําเบี้ยเลี้ยง  คําเชําที่พัก คําอาหาร เครื่องดื่ม  คําพาหนะ
ในการเดินทางไปราชการ และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง   อัตราคนละ  
3,000  บาท   จ านวน  242  คน ตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ด  ดํวนที่สุด  
ที่  รอ 0023.3/ว 2795  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2558  และหนังสือ
ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 4072  ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  2559  
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและ
วัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า  146) 

 
คําใช๎จํายปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับเด็กยากจนระดับประถมศึกษา  จ านวน   1,180,000  บาท  
- คําใช๎จํายปัจจัยพื้นฐานส าหรับเด็กยากจนระดับประถมศึกษา 

ตั้งไว๎ 1,180,000 บาท ตั้งจําย อัตราคนละ 1 ,000 บาท/ปีการศึกษา 
จ านวน 2,774 คน เบิกจํายในอัตรา 40% รวม 1,110 คนตามหนังสือ
จังหวัดร๎อยเอ็ด  ดํวนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 
2558  และหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072  ลงวันที่   15  
กรกฎาคม  2559  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและ
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน   แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองรอ๎ยเอ็ด  ประจ าปี 2560 หน๎า  346) 
 

คําใช๎จํายในการพัฒนาบุคลากรผู๎ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      จ านวน   42,000  บาท 
- คําใช๎จํายในการพัฒนาบุคลากรผู๎ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก  ตั้งไว๎  42,000  บาทเพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนา
บุคลากรผู๎ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตามหลักสูตรตําง ๆ  เชํน  
คําลงทะเบียน  คําเบี้ยเลี้ยง  คําเชําที่พัก  คําพาหนะเดินทางและ
คําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องรวม จ านวน 21 คน ๆ  ละ  2,000 บาท  
ตามหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่  3  สิงหาคม  
2559  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมระบบ
การศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 
2562) เทศบาลเมืองรอ๎ยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า  145) 
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คําจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับอนุบาล    จ านวน   1,295,400  บาท  
- คําจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับอนุบาล ตั้งไว๎ 1,295,400 

บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายการเรียนการสอนรายหัวระดับอนุบาล  อัตรา
คนละ 850 บาท/คน/ภาคเรียน/2 ภาคเรียน จ านวน 762  คน ตาม
หนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ด  ดํวนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2558  และหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 4072  ลงวันที่ 
15 กรกฎาคม 2559 (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและ
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฎิบัติงาน   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560 - 2562) เทศบาลเมืองรอ๎ยเอ็ด  ประจ าปี 2560 หน๎า 346) 
 

คําจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1   จ านวน   272,000    บาท 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

- คําจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1  
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ตั้งไว๎  272,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดการ
เรียนการสอนรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 จ านวน 160 คน รวม 2 
ภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 1  คนละ 700 บาท และ ภาคเรียนที่ 2 คนละ 
1,000 บาท ตามหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ ว 1507  ลงวันที่  3  
สิงหาคม  2559  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและ
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฎิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองรอ๎ยเอ็ด ประจ าปี 2560 หน๎า 346) 
 

คําจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2   จ านวน   51,000   บาท 
หนองหญ๎าม๎า 

- คําจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2  
หนองหญ๎าม๎า  ตั้งไว๎  51,000 บาท   เพ่ือจํายเป็นคําจัดการเรียนการ
สอนรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 จ านวน  30  คน รวม 2 ภาคเรียน  
ภาคเรียนที่ 1 คนละ 700 บาท และภาคเรียนที่ 2 คนละ 1 ,000 บาท 
ตามหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ ว 1507  ลงวันที่  3  สิงหาคม  
2559  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฎิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองรอ๎ยเอ็ด ประจ าปี 2560 หน๎า 346) 
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คําจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับประถมศึกษา   จ านวน    5,549,900   บาท  
- คําจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับประถมศึกษา  

ตั้งไว๎  5,549,900 บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายการเรียนการสอนรายหัว
ระดับประถมศึกษา  อัตราคนละ 950 บาท/คน/ภาคเรียน/2 ภาคเรียน  
จ านวน 2,921 คน  ตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ด  ดํวนที่สุด ที่  
รอ 0023.3/ว 2795  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2558  และหนังสือ 
ดํวนที่สุด ที่  มท 0808.2 / ว 4072  ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  2559   
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช๎และสถานที่ปฎิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 
2562) เทศบาลเมืองรอ๎ยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า 346) 
 

คําอุปกรณ์การเรียนระดับประถมศึกษา   จ านวน   1,139,190  บาท  
- คําอุปกรณ์การเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งไว๎  1,139,190 

บาท เพ่ือจํายเป็นคําอุปกรณ์ การเรียนระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 
195 บาท/ ภาคเรียน จ านวน 2 ภาคเรียน จ านวน 2,921 คน ตาม
หนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ด    ดํวนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795    ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2558   และหนังสือดํวนที่สุด  ที่ มท 0808.2 / ว 4072  
ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  2559  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุ งและพัฒนาเครื่ องมือเครื่ องใช๎และสถานที่ ปฏิบั ติ ง าน  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 
2560 หน๎า  347) 
 

คําอุปกรณ์การเรียนระดับอนุบาล   จ านวน    152,400    บาท 
- คําอุปกรณ์การเรียนระดับอนุบาล จ านวน 152,400 บาท  

เพ่ือจํายเป็นคําอุปกรณ์การเรียนระดับอนุบาล อัตราคนละ 100 บาท  
/ ภาคเรียน จ านวน 2 ภาคเรียน จ านวน 762 คน  ตามหนังสือจังหวัด
ร๎อยเอ็ด  ดํวนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 
และหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072  ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  
2559  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 
2562) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า  348) 
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คําใช๎จํายกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนระดับประถมศึกษา   จ านวน   1,402,080   บาท   
- คําใช๎จํายกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนระดับประถมศึกษา ตั้งไว๎ 

1,402,080  บาท  ตั้งจํายอัตราคนละ 240 บาท/ภาคเรียน/ 2 ภาคเรียน 
จ านวน 2,921 คน  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุง
และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฎิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า 349) 
 

คําใช๎จํายกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนระดับอนุบาล    จ านวน    327,660   บาท   
- คําใช๎จํายกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนระดับอนุบาล ตั้งไว๎ 327,660 

บาท  ตั้งจํายอัตราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน / 2 ภาคเรียน จ านวน 
762 คน  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฎิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 
- 2562) เทศบาลเมืองรอ๎ยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า  349) 
 

คําเครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา     จ านวน   2,103,120  บาท 
- คํ า เ ค รื่ อ ง แบบนั ก เ รี ย น ระดั บป ร ะถมศึ กษ า  ตั้ ง ไ ว๎   

2 ,103 ,120  บาท   เ พ่ือจํ ายเป็นคํา เครื่ องแบบนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา อัตราคนละ 360 บาท/ ปีการศึกษา  จ านวน  2 ,921 คน
ตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ด  ดํวนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795  ลงวันที่  
19  มิถุนายน 2558  และหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072   
ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  2559  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุ งและพัฒนาเครื่ องมือเครื่ องใช๎และสถานที่ ปฎิบั ติ ง าน  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 
2560  หน๎า  348) 
 

คําเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล     จ านวน   457,200  บาท  
- คําเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล ตั้งไว๎ 457,200 บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล อัตราคนละ 300 บาท / 
ปีการศึกษา  จ านวน  762  คน  ตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ด  ดํวนที่สุด 
ที่ รอ 0023.3/ว 2795  ลงวันที่  19  มิถุนายน 2558   และหนังสือดํวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072  ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  2559  (ตาม
โครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎
และสถานที่ปฎิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า  348) 
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คําหนังสือเรียนระดับอนุบาล – ป.6     จ านวน  2,083,610  บาท  
- คําหนังสือเรียนระดับอนุบาล – ป.6  ตั้งไว๎  2,083,610 บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําหนังสือเรียนระดับอนุบาล – ป.6 จ านวน  3,683 คน 
จํายตามอัตราที่กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นก าหนด (ระดับอนุบาล 
คนละ 200 บาท, ป.1 คนละ 561 บาท, ป.2 คนละ 605 บาท , ป.3 คน
ละ 622 บาท ,ป.4 คนละ 653 บาท,ป.5 คนละ 785 บาท ,ป.6 คนละ 
818 บาท/ปีการศึกษา) ตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ด ดํวนที่สุด ที่ รอ 
0023.3/ว 2795  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2558  และหนังสือดํวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2 / ว 4072  ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  2559  (ตามโครงการ
ภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และ
สถานที่ปฎิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า  347) 
 

คําอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนกีฬาท๎องถิ่นจังหวัดร๎อยเอ็ด  จ านวน   1,800,000  บาท   
- คําอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนกีฬาท๎องถิ่นจังหวัด

ร๎อยเอ็ด ตั้งไว๎  1,800,000  บาท  เพื่อจํายเป็นคําอาหารกลางวัน 
นักเรียนโรงเรียนกีฬาท๎องถิ่นจังหวัดร๎อยเอ็ด 60 คน ๆ ละ 150  บาท  
รวม  200  วัน 100%   ตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ด  ดํวนที่สุด ที่  
รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558  และหนังสือดํวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072  ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  2559  (ตาม
โครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและ
วัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า  139) 
 

คําอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด จ านวน    896,000    บาท   
- คําอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

ตั้งไว๎  896,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําอาหารกลางวันส าหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  จ านวน  160  คน   คนละ  20  
บาท  รวม  280  วัน 100%  ตามหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ 
ว 1507  ลงวันที่  3  สิงหาคม  2559  (ตามโครงการภายใต๎แนวทาง 
การพัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2560  
หน๎า  138) 
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คําอาหารกลางวันศูนย์วัดเหนือ      จ านวน    196,000    บาท   
- คําอาหารกลางวันศูนย์วัดเหนือ  ตั้งไว๎  196 ,000  บาท  

เพ่ือจํายเป็นคําอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กศูนย์วัดเหนือ  จ านวน  
35  คน ๆ ละ  20  บาท  รวม  280 วัน 100%  ตามหนังสือดํวนที่สุด 
ที่ มท 0816.4/ว 1507  ลงวันที่  3  สิงหาคม 2559  (ตามโครงการ
ภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมใน
ชุมชน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
ประจ าปี 2560  หน๎า  139) 
 

คําอาหารกลางวันระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   จ านวน  14,732,000  บาท   
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด    

- คําอาหารกลางวันระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   ตั้งไว๎   14,732,000   บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําอาหารกลางวันส าหรับเด็กระดับอนุบาล - ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  จ านวน  
3,683 คน ๆ ละ 20 บาท รวม  200  วัน 100%  ตามหนังสือจังหวัด
ร๎อยเอ็ด  ดํวนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558  
และหนังสือดํวนที่สุด ที่  มท 0808.2 / ว 4072  ลงวันที่  15  
กรกฎาคม  2559  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริม
ระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560 - 2562) เทศบาลเมืองรอ๎ยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า  138) 
 

คําอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ๎าม๎า   จ านวน    168,000    บาท 
- คําอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ๎าม๎า ตั้งไว๎ 

168,000 บาทเพ่ือจํายเป็นคําอาหารกลางวัน จ านวน  30  คน ๆ ละ  
20  บาท  รวม  280  วัน 100% ตามหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ 
ว 1507  ลงวันที่  3  สิงหาคม  2559  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการ
พัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองรอ๎ยเอ็ด ประจ าปี 2560 หน๎า  139) 
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คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม     จ านวน    600,000      บาท 
คําบ ารงุรักษาและซํอมแซม จ านวน 600,000      บาท 
- คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  ตั้งไว๎  600,000  บาท  

เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงซํอมแซมครุภัณฑ์และสิ่งกํอสร๎าง เชํน รถหกล๎อ 
รถบัส  เครื่องปรับอากาศ  คอมพิวเตอร์  อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ และครุภัณฑ์อ่ืนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
 

คําวัสดุ       รวม     20,2988,000    บาท 
คําอาหารเสริม (นม)             จ านวน     19,798,800    บาท   
- คําอาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  

ตั้งไว๎  7,057,370 บาท  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  จ านวน  3,683    คน ๆ ละ  
7.37  บาท    รวม  260  วัน 

- คําอาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ตั้งไว๎  12,162,130 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม)  โรงเรียนอนุบาลร๎อยเอ็ดและโรงเรียนเมืองร๎อยเอ็ดจ านวน 6,347  
คน คนละ  7.37  บาท  รวม  260  วัน 

- คําอาหารเสริม (นม) โรงเรียนกีฬาท๎องถิ่นจังหวัดร๎อยเอ็ด  
ตั้งไว๎  114,980 บาท  จ านวน  60  คน  คนละ  7.37  บาท  รวม  260  วัน 

- คําอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ๎าม๎า   
ตั้งไว๎  61,910 บาท  จ านวน  30  คน คนละ 7.37  บาท รวม  280  วัน  

- คําอาหารเสริม (นม) ศูนย์วัดเหนือ   ตั้งไว๎  72,230 บาท  
จ านวน  35  คน คนละ 7.37 บาท รวม  280  วัน 

- คําอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด ตั้งไว๎  330,180 บาท  จ านวน  160  คน   คนละ  7.37  บาท  
รวม  280  วัน 

ตามหนงัสือจังหวัดร๎อยเอ็ด ดํวนที่สุด ที่ รอ 0023.3 / 
ว 2795  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดํวนที่สุด ที่  มท 0808.2 / ว 4072  ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  2559    
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและ 
วัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  
เทศบาลเมืองรอ๎ยเอ็ด ประจ าปี 2560 หน๎า  136) 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           จ านวน 50,000        บาท 
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 50,000  บาท 
- คําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ   ตั้งไว๎   50,000   บาท  เพ่ือจํายเป็น

คําจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุเชํน  สายไฟฟูา  หลอดไฟฟูา และคําใช๎จําย
อ่ืนที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  ส าหรับใช๎ปรับปรุงวัสดไุฟฟูาที่ช ารุด      
ที่อาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

 
วัสดุกํอสร๎าง       จ านวน    400,000     บาท 
วัสดุกํอสร๎าง จ านวน 400,000  บาท 
- คําวัสดุกํอสร๎าง   ตั้งไว๎  400,000    บาท    เพ่ือจํายเป็นคํา

จัดซื้อวัสดุกํอสร๎างส าหรับใช๎ปรับปรุงพ้ืนที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด    ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและคําใช๎จํายอ่ืนที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   
 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     จ านวน   50,000 บาท 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 50,000 บาท 
-  คําวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้งไว๎  50,000  บาท  

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเวชภัณฑ์ยารักษาโรคใช๎ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
 

งบลงทุน        รวม      1,600,000    บาท 
คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง      รวม      1,600,000    บาท 
คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง    
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน          จ านวน 1,600,000     บาท 

- คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน    ตั้งไว๎  1,600,000 บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  จ านวน 8 โรงเรียน โรงเรียนละ 
200,000 บาท  ตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ด  ดํวนที่สุด  ที่  รอ 0023.3 /
ว 2795  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2558  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดํวนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2559   
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า  362) 
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งบรายจํายอ่ืน       รวม     100,000    บาท 
รายจํายอ่ืน                 รวม     100,000    บาท 
รายจํายอ่ืน                       จ านวน     100,000    บาท 

หมวดรายจํายอื่น   ตั้งไว๎  100,000    บาท 
- คําตอบแทนคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ  ตั้งไว๎  100,000  

บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนคณะกรรมการและคําตอบแทนให๎แกํ
สถาบันการศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา หรือครุศาสตร์ขึ้นไป ในการ
ด าเนินการสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมํต๎องสอบแขํงขันส าหรับ
พนักงานจ๎างฯ ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในสถานศึกษา  เพ่ือบรรจุและแตํงตั้งเป็น
พนักงานครูเทศบาล    และส าหรับด าเนินการสอบแขํงขันเพื่อบรรจุ 
แตํงตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลในต าแหนํงครูผู๎ชํวย  
 

งบเงินอุดหนุน       รวม 25,388,000   บาท 
เงินอุดหนุน       รวม 25,388,000   บาท 
เงินอุดหนุนสํวนราชการ          จ านวน 25,388,000   บาท 
เงินอุดหนุนหนํวยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรม 

อันเป็นสาธารณประโยชน์    ตั้งไว๎  25,388,000 บาท  แยกเป็นดังนี้ 
-  เงินอุดหนุนคําอาหารกลางวัน  ตั้งไว๎ 25,388,000 บาท  

เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนคําอาหารกลางวันนักเรียนระดับอนุบาล – ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองร๎อยเอ็ดและโรงเรียนอนุบาลร๎อยเอ็ด   
จ านวน  6,347 คน ๆ ละ  20  บาท  รวม 200 วัน แยกเป็น โรงเรียน
อนุบาลร๎อยเอ็ด  4,325 คน และโรงเรียนเมืองร๎อยเอ็ด  2,022  คน    
หนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ด ดํวนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว2795 ลงวันที่   19   
มิถุนายน  2558  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด ที่ รอ 
0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  
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งานระดับมัธยมศึกษา     รวม         16,263,450    บาท 
งบบุคลากร      รวม      4,291,700     บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม      4,291,700    บาท 
เงินเดือนพนักงาน           จ านวน      3,636,500     บาท 
เงินเดือนพนักงาน  จ านวน   3,636,500   บาท 
- เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล   ตั้งไว๎   3,636,500  บาท  

เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานครูเทศบาลพร๎อมเงินปรับปรุง
เงินเดือน    
 

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน     จ านวน   201,600   บาท 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน  จ านวน  201,600  บาท 
-  เงินเพ่ิมตําง ๆ   ตั้งไว๎   201,600  บาท  เพ่ือจํายเป็น 

คําครองชีพ เงินคําตอบแทนรายเดือนให๎กับพนักงานครูเทศบาล   
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   
 
 เงินวิทยฐานะ         จ านวน   453,600 บาท 
 -  เงินวิทยฐานะ ตั้งไว๎   453,600  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงิน 
วิทยฐานะ ส าหรับพนักงานครูเทศบาล ที่มีสิทธิ์ได๎รับตามระเบียบฯ 
 

งบด าเนินการ          รวม 11,971,750   บาท 
คําใช๎สอย       รวม 11,971,750    บาท 
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ  

 คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น      จ านวน   1,076,240   บาท 
- คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น   

ตั้งไว๎ 1,076,240 บาท ตั้งจํายอัตราคนละ 440 บาท/ภาคเรียน/2 ภาค
เรียน รวม 1,223 คน  ตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ดดํวนที่สุด ที่ รอ 
0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558  และหนังสือดํวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2 / ว 4072  ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  2559 
 

คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    จ านวน    380,000   บาท  
- คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

ตั้งไว๎ 380,000 บาท ตั้งจํายอัตราคนละ 475 บาท/ภาคเรียน/2 ภาค
เรียน  รวม 400 คน ตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ดดํวนที่สุด ที่ รอ 
0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558  และหนังสือดํวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2 / ว 4072  ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  2559 
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คําเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น     จ านวน   550,350    บาท  
- คําเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น   

ตั้งไว๎  550,350  บาท ตั้งจําย อัตราคนละ 450 บาท /ปีการศึกษา   
รวม 1,223 คน ตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ดดํวนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ 
ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558  และหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 
0808.2 / ว 4072  ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  2559 

 
คําเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    จ านวน    200,000    บาท  
- คําเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

ตั้งไว๎ 200,000 บาท ตั้งจําย อัตราคนละ 500 บาท / ปีการศึกษา    
รวม 400 คน ตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ดดํวนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ 
ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558  และหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 
0808.2 / ว 4072  ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  2559 

 
คําจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น   จ านวน 4,280,500 บาท  
- คําจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  

ตั้งไว๎ 4,280,500 บาท ตั้งจําย อัตราคนละ 1,750 บาท / ภาคเรียน /  
2  ภาคเรียน  รวม 1,223 คนตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ดดํวนที่สุด  
ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558  และหนังสือ 
ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072  ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  2559 

 
คําจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     จ านวน   1,520,000 บาท  
- คําจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย  ตั้งไว๎   1,520,000  บาท  ตั้งจําย อัตราคนละ 1,900 บาท/ 
ภาคเรียน / 2 ภาคเรียน  รวม 400 คนตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ด 
ดํวนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558  และ
หนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072  ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  
2559 
 

คําจัดการเรียนการสอนรายหัว (Top Up) ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  จ านวน  636,000   บาท  
- คําจัดการเรียนการสอนรายหัว (Top Up) ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต๎น  ตั้งไว๎  636,000  บาท  ตั้งจําย อัตราคนละ  500 บาท /  
ภาคเรียน / 2 ภาคเรียน  รวม 636  คนตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ด 
ดํวนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558  และ
หนงัสือดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072  ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  
2559 
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คําปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษา ม.1– ม.3  จ านวน   1,101,000  บาท   
- คําปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษา  

ม.1– ม.3  ตั้งไว๎  1,101,000  บาท  ตั้งจํายจ านวน 3,000 บาท/ 
ปีการศึกษา จ านวน 1,223 คน เบิกจํายในอัตรา  30% รวม 367 คน
ตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ดดํวนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่  
19 มิถุนายน 2558  และหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072  
ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  2559 
 

คําหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6    จ านวน    1,530,000    บาท  
- คําหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6 ตั้งไว๎ 1,530,000 

บาท ตั้งจํายตามเกณฑ์รายระดับ ม.1 - ม.6  รวม 1,623คน  ( ม.1 คน
ละ  705 บาท , ม. 2 คนละ 865 บาท , ม. 3 คนละ 949 บาท, ม. 4 คน
ละ 1,257 บาท , ม. 5 คนละ 1,263 บาท , ม. 6 คนละ 1,109 บาท 
ตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ดดํวนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่  
19 มิถุนายน 2558  และหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072   
ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  2559 

 
คําอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น   จ านวน    513,660    บาท  
- คําอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น   

ตั้งไว๎ 513,660 บาท ตั้งจํายอัตราคนละ  210 บาท / ภาคเรียน /  
2 ภาคเรียน  รวม 1,223 คนตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ดดํวนที่สุด  
ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558  และหนังสือ 
ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 4072  ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  2559 
 

คําอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จ านวน    184,000    บาท  
- คําอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ตั้งไว๎ 184,000 บาท ตั้งจํายอัตราคนละ  230 บาท / ภาคเรียน /  
2 ภาคเรียน  รวม 400 คนตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ดดํวนที่สุด ที่  
รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558  และหนังสือดํวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2 / ว 4072  ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  2559 
 
            รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอ่ืนๆ  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุง
และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560 - 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า  
346 - 359) 
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งานการศึกษาไมํก าหนดระดับ      รวม 2,520,000 บาท 
งบด าเนินการ       รวม 2,520,000 บาท 

คําใช๎สอย       รวม 2,520,000 บาท 
 

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 
- โครงการเข๎าคํายทางวิชาการ       จ านวน     200,000     บาท    
โครงการเข๎าคํายทางวิชาการ   ตั้งไว๎   200,000   บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการ  คําอาหารและเครื่องดื่ม  
คําท่ีพัก คําตกแตํงสถานที่ คําจัดท าเอกสารในการอบรม คํารางวัล  
ในการอบรมเข๎าคํายทางวิชาการคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย   
ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ปฐมวัย  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ศิ ลปะ  สุ ขศึกษา  พลศึกษา 
คําตอบแทนวิทยากรคําเชําที่พัก คําเบี้ยเลี้ยงครู นักเรียนและเจ๎าหน๎าที่
ที่เกี่ยวข๎องและคําใช๎จํายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็น ฯลฯ (ตาม
โครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและ
วัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 2562)  เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560  หน๎า 129)   

 

โครงการประกวดดนตรีพลาญชัยมิวสิคเฟสติวัล   จ านวน     100,000    บาท    
- โครงการประกวดดนตรีพลาญชัยมิวสิคเฟสติวัล    ตั้งไว๎   

100,000  บาท   เพื่อจํายเป็นคําเงินรางวัลการแขํงขันดนตรี คําโลํรางวัล 
คําถ๎วยรางวัล  คําเชําเครื่องเสียง  คําเอกสาร คําวัสดุอุปกรณ์ คําเกียรติ
บัตร คําตอบแทนกรรมการตัดสิน  คําปฏิคม  คําอาหารและเครื่องดื่ม 
คําใช๎จํายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็น ฯลฯ    (ตามโครงการภายใต๎
แนวทางการพัฒนาด๎านสวัสดิการและนันทนาการ  แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560 – 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560  หน๎า 164)   

 

โครงการพัฒนาภาษาตํางประเทศ      จ านวน    2,220,000      บาท    
- โครงการพัฒนาภาษาตํางประเทศ  ตั้งไว๎  2,220,000 บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการตอบแทนครูสอนภาษาตํางประเทศราย
ชั่วโมง  จ านวน  11  คน  มาท าการสอนนักเรียนในสังกัดเทศบาล  
และคําใช๎จํายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็น ฯลฯ (ตามโครงการ
ภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมใน
ชุมชน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
ประจ าปี 2560  หน๎า  133)  
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แผนงานสาธารณสุข 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     รวม 5,882,300      บาท 
งบบุคลากร       รวม 4,335,300      บาท 

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)      รวม 4,335,300      บาท 
เงินเดือนพนักงาน      จ านวน  3,198,000      บาท 
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั้งไว๎  3,198,000  บาท 

เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาลตามต าแหนํงและอัตรา 
ที่ได๎รับอนุมัติพร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน 
 

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน     จ านวน     72,900 บาท 
-  เงินเพ่ิมตําง ๆ   ตั้งไว๎ 72,900 บาท เพ่ือจํายเป็น

คําตอบแทนรายเดือนให๎กับผู๎อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  ระดับ  
8  จ านวน  1  อัตรา  และเพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมส าหรับต าแหนํงที่มี
เหตุพิเศษของผู๎ปฎิบัติงานด๎านสาธารณสุข  (พ.ต.ส.)  และเงินเพ่ิม
คําครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล    

 
เงินประจ าต าแหนํง      จ านวน    121,200 บาท 
-  เงินประจ าต าแหนํง  ตั้งไว๎   121,200  บาท  เพ่ือจํายเป็น

เงินประจ าต าแหนํงส าหรับพนักงานเทศบาลผู๎มีสิทธิ์ได๎เงินประจ า
ต าแหนํงทุกประเภท 
 

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง       จ านวน   879,000       บาท 
- คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ตั้งไว๎  879,000  บาท  เพ่ือจําย

เป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างให๎แกํพนักงานจ๎างฯ   ที่ปฏิบัติหน๎าที่ใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม  
 

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง      จ านวน    64,200       บาท 
- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว   ตั้งไว๎  64,200  บาท 

เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างฯ     
ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
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งบด าเนินการ       รวม   1,547,000 บาท 
คําตอบแทน       รวม     152,000         บาท 
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ             จ านวน       6,000          บาท 
- คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว๎  

6,000 บาท  เพ่ือจํายให๎พนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎างฯ  ที่ได๎รับ
ค าสั่งให๎ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในกรณีจ าเป็นเรํงดํวนตาม
ระเบียบฯ 
 

คําเชําบ๎าน       จ านวน     64,800      บาท 
- คําเชําบ๎าน ตั้งไว๎  64,800  บาท  เพ่ือจํายเป็น 

คําเชําบ๎านให๎กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ได๎รับตามระเบียบฯ 
 

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน      81,200 บาท 
- เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว๎  81,200  บาท 

เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ๎างประจ า 
 

คําใช๎สอย       รวม 1,390,000     บาท 
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ           จ านวน    390,000     บาท 
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 390,000   บาท 
- รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ  ตั้งไว๎  390,000  บาท  

เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก   
เพ่ือปฏิบัติงานเก็บเงินคําขยะในชุมชน  และรายจํายอ่ืนที่เข๎าลักษณะ
รายจํายประเภทนี้   เชํน  คําเข๎าปกหนังสือ  คําระวางบรรทุกสิ่งของ
คําจ๎างเหมาบริการตําง ๆ เป็นต๎น  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืน ๆ  ที่เข๎า
ลักษณะรายจํายประเภทนี้   
 

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ  
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ        จ านวน   120,000   บาท 
- คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว๎  120,000   บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ๎างประจ า  และพนักงานจ๎างฯ  ที่ได๎รับค าสั่งให๎เดินทางไปราชการ
ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   
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โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดนําซื้อ   จ านวน     190,000    บาท   
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
- โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดนําซื้อ

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ตั้งไว๎  190,000 บาท  เพ่ือใช๎จํายในโครงการ  
อาทิเชํน  การจัดกิจกรรมอบรมผู๎ประกอบการค๎าในตลาด  การจัด
กิจกรรมรณรงค์  Big  Cleaning  day  กิจกรรมรณรงค์สุขานําใช๎ 
ถูกใจชาวตลาด  กิจกรรมรณรงค์อาหารปลอดภัยใสํใจสุขภาพ 
กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพผู๎ประกอบการ กิจกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภค 
กิจกรรมรณรงค์การจัดระเบียบการจ าหนํายสินค๎าในตลาด  กิจกรรม
ควบคุมและเฝูาระวังสัตว์และแมลงน าโรคในตลาด  จํายเป็นคํา
รับรองพิธีการ    คําตอบแทนวิทยากร     คําอาหารและเครื่องดื่ม  
คําเบี้ยเลี้ยง  คําจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  วัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินการปรับปรุงตลาดให๎ได๎ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ตลาดนําซื้อ  
เชํน  ระบบระบายอากาศ  ระบบระบายน้ า  จุดตรวจสารปนเปื้อนใน
ตลาด  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืน ๆ  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการ
พัฒนาสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 
2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   
ประจ าปี 2560  หน๎า  195)   
 

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานบริการแตํงผม-เสริมสวย   จ านวน  50,000   บาท   
- โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานบริการแตํงผม-

เสริมสวย  ตั้งไว๎    50,000 บาท  เพ่ือใช๎จํายในโครงการ  อาทิเชํน  
กิจกรรมอบรมชํางผม-เสริมสวย  กิจกรรมประกวดสุดยอดร๎านแตํงผม-
เสริมสวย  สะอาดปลอดภัยนําใช๎บริการ  สนับสนุนสํงเสริมและขยายผล
การด าเนินงานของชมรมชํางผม-เสริมสวย  จํายเป็นคําตอบแทนวิทยากร  
คําตอบแทนคณะกรรมการ  คําเบี้ยเลี้ยง  คําจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  
คําอาหารและเครื่องดื่ม  ฯลฯ  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ     (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนา
สุขาภิบาลชุมชนและสถานที่  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า  196)   
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โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ   จ านวน   90,000    บาท   
- โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ  

ตั้งไว๎  90,000  บาท   เพ่ือใช๎จํายในโครงการ  อาทิเชํน  กิจกรรมอบรม 
ผู๎ประกอบกิจการตรวจประเมินด๎านการสุขาภิบาล   อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการท างาน    การเฝูาระวังเหตุเดือดร๎อนร าคาญ    
จํายเป็นคํารับรองพิธีการ  เชํน  คําตอบแทนวิทยากร  คําอาหารและ
เครื่องดื่ม  คําจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืน ๆ   ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรมประกวดสถานประกอบการ  เชํน  
ร๎านนวด/สปา/โรงแรม/อพาร์ทเม๎นท์/ ร๎านซํอมรถจักรยานยนต์/สถาน
ประกอบการผลิตน้ าดื่มและน้ าแข็ง  เป็นต๎น  (ตามโครงการภายใต๎ 
แนวทางการพัฒนาสร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 
2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า  197)   
 

โครงการสร๎างจิตส านึกและความตระหนักด๎านสิ่งแวดล๎อม   จ านวน    270,000  บาท    
- โครงการสร๎างจิตส านึกและความตระหนักด๎านสิ่งแวดล๎อม 

ตั้งไว๎  270,000  บาท   เพ่ือใช๎จํายในโครงการ  อาทิเชํน  จัดกิจกรรม
ประกวดสุดยอดชุมชนหน๎าบ๎านนํามอง  จัดกิจกรรมรณรงค์โรงเรียนเชิง
นิเวศ  :  Eco  School  สนับสนุนสํงเสริมและขยายผลการด าเนินงาน
ธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมการสํงเสริมการมีสํวน
รํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  จํายเป็นคําตอบแทนวิทยากร  วัสดุ
อุปกรณ์  เชํน  คําตอบแทนคณะกรรมการ  คํารางวัลการประกวดสุด
ยอดชุมชนหน๎าบ๎านนํามอง  คําอาหารเครื่องดื่ม  การจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์  เป็น  ตลอดจนคําใช๎จําย อ่ืนๆ  ในการด าเนินตาม
โครงการ (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสร๎างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 
2560 หน๎า 232)   
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โครงการอาหารปลอดภัย       จ านวน   100,000    บาท   
- โครงการอาหารปลอดภัย  ตั้งไว๎  100,000   บาท  เพ่ือใช๎จําย

ในโครงการ  อาทิเชํน  กิจกรรมอบรมผู๎ประกอบการร๎านอาหาร / แผง
ลอยจ าหนํายอาหาร  กิจกรรมตรวจประเมินมาตรฐาน  อาหารสะอาด
รสชาติอรํอย  กิจกรรมรณรงค์อาหารปลอดภัย  กินร๎อน ช๎อนกลาง ล๎างมือ  
สนับสนุนสํงเสริมและขยายผลการด าเนินงานของชมรมร๎านอาหาร  
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  จํายเป็นคําตอบแทนวิทยากร  คําอาหารเครื่องดื่ม  
คําจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืน ๆ  ในการ
ด าเนินงานโครงการ  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาเพ่ือปูองกัน
และสํงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 
- 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า  189)   
 

โครงการสุขานําใช๎           จ านวน    80,000   บาท   
- โครงการสุขานําใช๎  ตั้งไว๎  80,000 บาท  เพ่ือใช๎จํายใน

โครงการ  อาทิเชํน กิจกรรมอบรม กิจกรรมประกวดสุดยอดส๎วม กิจกรรม
รณรงค์ส๎ วมสะอาดในสถานประกอบการสํ ง เสริมการทํ อง เที่ ยว  
คําตอบแทนกรรมการตรวจประเมิน  คําอาหารและเครื่องดื่ม  คําจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืน ๆ   คําเกียรติบัตร  คําตรวจ
วิเคราะห์หาเชื้อโรคในส๎วม  ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นๆ ในการด าเนินงานตาม
โครงการ  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาจัดระบบสุขาภิบาลและ
สถานที่  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
ประจ าปี 2560  หน๎า  198)     
 

โครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน      จ านวน    50,000    บาท    
- โครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน  ตั้งไว๎  50 ,000  บาท   

เพ่ือใช๎จํายในโครงการ  อาทิเชํน กิจกรรมอบรมผู๎สัมผัสอาหาร  กิจกรรม
ตรวจประเมินโรงอาหารในสถานศึกษา กิจกรรมรณรงค์อาหารปลอดภัยใน
สถานศึกษา  คําตอบแทนกรรมการตรวจประเมิน คําตอบแทนวิทยากร 
คําอาหารและเครื่องดื่ม  คําจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  ตลอดจนคําใช๎จําย
อ่ืน ๆ   เชํน  คําเกียรติบัตร  ปูายรับรองมาตรฐาน  ตลอดจนคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ในการด าเนินงานตามโครงการ  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการ
พัฒนาสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่  แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560 - 
2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2560  หน๎า  189)     
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คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม     จ านวน  50,000    บาท 
- คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  ตั้งไว๎   50,000   บาท  

เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซม  เครื่องใช๎ส านักงาน  รถยนต์  
เครื่องจักร  เป็นต๎น  และรายจํายอื่นที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   
 

คําวัสดุ       รวม 5,000   บาท 
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ           จ านวน    5,000     บาท 
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ    จ านวน   5,000   บาท 
- คําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  ตั้งไว๎  5,000  บาท  เพ่ือ

จํายเป็นคําจัดซื้อแผํนปูาย กระดาษเขียนโปสเตอร์ พํูกัน คําจ๎าง
ถํายรูป  สี  คําจ๎างถํายรูป ล๎างอัดขยายรูป ฯลฯ ที่จ าเป็นต๎องใช๎ใน
หนํวยงานนี้   
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข       รวม 5,768,600   บาท 
งบบุคลากร        รวม 5,027,800   บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม 5,027,800   บาท 
เงินเดือนพนักงาน             จ านวน    3,558,500   บาท 
เงินเดือนพนักงาน   จ านวน    3,558,500  บาท 
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั้งไว๎ 3,558,500 บาท เพื่อจําย 

เป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาลตามต าแหนํงและอัตราที่ได๎รับอนุมัติ
พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน   
 

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน                                             จ านวน   102,000  บาท 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน    จ านวน 102,000   บาท 
- เงินเพ่ิมตําง ๆ   ตั้งไว๎   102,000   บาท   เพ่ือจํายเป็น 

คําตอบแทนของพนักงานเทศบาลที่ได๎รับเงินประจ าต าแหนํงตาม
กฎหมายวําด๎วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนํงและมีสิทธิ์ได๎รับเงิน
คําตอบแทนรายเดือน เทํากับเงินประจ าต าแหนํงที่ได๎รับอยูํและเพ่ือจําย
เป็นคําตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ที่ได๎รับการปรับเงินเดือน
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนใหมํหรือได๎รับเงินเดือน  ตามบัญชีอัตรา
เงินเดือนถึงขั้นสูงรวมถึงเงินคําครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล 
กรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดและเพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพของ
พนักงานงานศูนย์บริการสาธารณสุข   
 

เงินประจ าต าแหนํง         จ านวน   60,000   บาท 
เงนิประจ าต าแหนํง   จ านวน   60,000   บาท 
- เงินประจ าต าแหนํง   ตั้งไว๎   60,000   บาท   เพ่ือจําย 

เป็นเงินประจ าต าแหนํงส าหรับพนักงานเทศบาลผู๎มีสิทธิ์ได๎เงินประจ า
ต าแหนํงทุกประเภท   

 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง        จ านวน   1,198,100   บาท 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  จ านวน1,198,100 บาท 
- คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ตั้งไว๎  1,198,100  บาท   เพื่อ 

จํายเป็นคําจ๎างให๎แกํพนักงานจ๎างฯ  ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม    
 

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง             จ านวน    109,200   บาท 
เงินเพ่ิมตําง  ๆ ของพนักงานจ๎าง  จ านวน   109,200   บาท 
- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว   ตั้งไว๎   109,200  บาท   เพ่ือ 

จํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างฯ  ที่ปฏิบัติหน๎าที่
ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม    
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       งบด าเนินงาน       รวม       540,800   บาท 
คําตอบแทน       รวม       127,800   บาท 
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           จ านวน        50,000   บาท 
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาท 
- คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว๎  50,000  

บาท  เพ่ือจํายให๎พนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎างฯ  ที่ได๎รับค าสั่งให๎
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ในกรณีจ าเป็นเรํงดํวนตามระเบียบฯ    

 

คําเชําบ๎าน             จ านวน    72,000    บาท 
คําเชําบ๎าน จ านวน 72,000     บาท 
- คําเชําบ๎าน  ตั้งไว๎  72,000  บาท  เพื่อจํายเป็น 

คําเชําบ๎านให๎กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ได๎รับตามระเบียบฯ   
 

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร         จ านวน       5,800     บาท 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน   5,800   บาท 
-  เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว๎  5,800 บาท  เพ่ือจําย

เป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลฯ ตามระเบียบฯ   
 

      คําใช๎สอย          รวม      348,000    บาท 
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ          จ านวน      138,000    บาท 
- รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ  ตั้งไว๎  138,000  บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการ  เชํน  คําจ๎างบุคลากรปฏิบัติงานใน
หนํวยปฐมภูมิ  คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่เพ่ือให๎บริการด๎านการแพทย์   
ตามระเบียบฯ  และจ๎างเหมาอ่ืน ๆ  

 

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน     50,000    บาท 
- คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว๎  50,000  บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยง  คําเชําที่พัก คํายานพาหนะของพนักงาน
เทศบาลและพนักจ๎างฯ ที่ได๎รับค าสั่งให๎เดินทางไปราชการและรายจําย
อ่ืน ๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  

 

โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมือง (อสม.)   จ านวน     50,000    บาท   
- โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมือง  

(อสม.) ตั้งไว๎  50,000 บาท  เพื่อใช๎จํายในโครงการ  อาทิเชํน คําตอบแทน
วิทยากร  คําอาหาร  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําเกียรติบัตร คําวัสดุ
ในการอบรม ตลอดจนคําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ(ตามโครงการภายใต๎
แนวทางการพัฒนา  เพ่ือปูองกันและสํงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 
2560 หน๎า   188)  
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โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการหนํวยปฐมภูมิเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  จ านวน 30,000 บาท 
- โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการหนํวยปฐมภูมิเทศบาล

เมืองร๎อยเอ็ด  ตั้งไว๎   30,000   บาท  เพ่ือใช๎จํายเป็นคําใช๎จํายในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหนํวยบริการ การอบรมบุคลากร การจัดท า
ประชาคม  การประชาสัมพันธ์หนํวยบริการ  ได๎แกํ  คําอาหาร อาหารวําง
และเครื่องดื่ม คําตอบแทนวิทยากร  คําวัสดุอบรม  เอกสารประกอบการ
ประชุม   ตลอดจนคําสื่อประชาสัมพันธ์ตําง ๆ ในการด าเนินโครงการ  
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาเพ่ือปูองกันและสํงเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชนแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)  เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560 หน๎า  173)  
 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม         จ านวน    80,000   บาท 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม   จ านวน 80,000   บาท 
- คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  ตั้งไว๎  80,000  บาท  เพ่ือ

จํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมเครื่องใช๎ส านักงาน  ยานพาหนะ  
อุปกรณ์การแพทย์  และรายจํายอื่นท่ีเข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   

 

คําวัสดุ             รวม       65,000   บาท 
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น        จ านวน        5,000   บาท 
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  ตั้งไว๎  5,000  บาท   
- คําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  ตั้งไว๎  5,000  บาท  เพ่ือจํายเป็น

คําแก๏สหุงต๎มในงานศูนย์บริการสาธารณสุขและคําวัสดุอื่น ๆ ที่เข๎าลักษณะ
รายจํายประเภทนี้   
 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       จ านวน   60,000   บาท 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 60,000  บาท 
- คําวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้งไว๎  60,000  บาท  

เพ่ือจํายเป็นคํายารักษาโรคและเวชภัณฑ์   เครื่องมือทางการแพทย์  
เครื่องมือทางทันตกรรมในงานศูนย์บริการสาธารณสุขและคําวัสดุอ่ืนที่
เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้ 

 

งบเงินอุดหนุน       รวม 200,000   บาท 
เงินอุดหนุน       รวม 200,000   บาท 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์   รวม 200,000   บาท 
หมวดเงินอุดหนุน   จ านวน   200,000   บาท 
- เงินอุดหนุนศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ตั้งไว๎   

200,000  บาท  เพ่ือจํายในการพัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชนและชํวยเหลือชุมชนในเขตเทศบาล  
ให๎พัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็งตามความจ าเป็นและความต๎องการของแตํละ
ชุมชน   
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                                        แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     รวม    4,617,000    บาท 
 งบบุคลากร       รวม    4,103,000   บาท
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม    4,103,000  บาท 

เงินเดือนพนักงาน           จ านวน    3,113,700  บาท  
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั้งไว๎  3,113,700  บาท  

เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามต าแหนํงและอัตราที่
ได๎รับอนุมัติและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี   

     
เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน           จ านวน       67,200    บาท 
- เงินเพ่ิมตําง ๆ   ตั้งไว๎  67,200  บาท   เพ่ือจํายเป็น

คําตอบแทนของพนักงานเทศบาลที่ได๎รับเงินประจ าต าแหนํงตาม
กฎหมาย วําด๎วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนํง และมีสิทธิได๎รับ
เงินคําตอบแทนรายเดือน เทํากับเงินประจ าต าแหนํงที่ได๎รับอยูํและ
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ที่ได๎รับการ
ปรับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนใหมํหรือได๎รับเงินเดือน  ตาม
บัญชีอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงรวมถึงเงินคําครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานเทศบาล กรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดและเพ่ือจํายเป็นเงิน
เพ่ิมคําครองชีพของพนักงานกองสวัสดิการสังคม   
 

เงินประจ าต าแหนํง      จ านวน    103,200    บาท 
- เงินประจ าต าแหนํง  ตั้งไว๎  103,200  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงิน

ประจ าต าแหนํงส าหรับพนักงานเทศบาลผู๎มีสิทธิ์ได๎เงินประจ าต าแหนํง
ทุกประเภท   
 

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง     จ านวน    769,500    บาท 
- คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ตั้งไว๎  769,500  บาท  เพ่ือจํายเป็น

คําตอบแทนพนักงานจ๎างให๎แกํพนักงานจ๎างฯ  ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในกองสวัสดิการ
สังคม   
 

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง     จ านวน      49,400    บาท 
- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว   ตั้งไว๎   49,400  บาท  เพ่ือ

จํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างฯ  ที่ปฏิบัติหน๎าที่
ในกองสวัสดิการสังคม   
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    งบด าเนินงาน        รวม       514,000     บาท 
      คําตอบแทน        รวม       114,000     บาท 

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          จ านวน        60,000     บาท 
- คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว๎   

60,000   บาท  เพื่อจํายเป็นคําอาหารท าการนอกเวลาราชการ   
ในกรณีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎างฯ  ได๎รับค าสั่งให๎ปฏิบัติ
ราชการนอกเวลาราชการกรณีจ าเป็นและเรํงดํวนตามระเบียบฯ   
 

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน      54,000     บาท 
- เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว๎  54 ,000 บาท  

เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานกอง
สวัสดิการสังคมตามระเบียบฯ   

 
 คําใช๎สอย       รวม       330,000      บาท 

รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ           จ านวน       150,000     บาท 
 - รายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งบริการ  ตั้งไว๎  150 ,000   บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําเชําที่ดิน  คําโฆษณาเผยแพรํ  คําธรรมเนียมตํางๆ  
คําจ๎างเหมาบริการ  คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกเลํม  คําใช๎จํายที่ต๎อง
จํายอันเกี่ยวเนื่องกับการบริการประชาชนในศูนย์บริการประชาชน  
และคําใช๎จํายอ่ืนที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   ที่จ าเป็นต๎อง
เบิกจํายในหนํวยงานนี้   
 

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน     80,000     บาท 
- คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว๎  80,000 บาท  

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ๎างฯ ตามระเบียบฯ ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่เข๎าลักษณะ
รายจํายประเภทนี้  
 

คําบ ารุงรักษาซํอมแซม      จ านวน     100,000     บาท 
- คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  ตั้งไว๎  100,000  บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินและครุภัณฑ์ตําง ๆ   
เชํน  รถยนต์  โทรโขํง  คอมพิวเตอร์   รถจักรยานยนต์  เป็นต๎น   
ตลอดจนคําซํอมแซมอ่ืน ๆ  ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   
 
 
 
 

147 



 คําวัสดุ        รวม      70,000       บาท 
 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           จ านวน      20,000       บาท 

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ  จ านวน   20,000  บาท 
 - คําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  ตั้งไว๎ 20,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคํา
วัสดุไฟฟูาและวิทยุที่จ าเป็นต๎องใช๎ในหนํวยงานนี้  เชํน  หลอดไฟฟูา  
และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข๎อง  ตลอดจนวัสดุทุกชนิดที่จัดอยูํในวัสดุประเภทนี้   
 

วัสดุงานบ๎านงานครัว      จ านวน    30,000     บาท 
วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน    30,000     บาท 

 - คําวัสดุงานบ๎านงานครัว  ตั้งไว๎  30,000  บาท เพ่ือจํายเป็น
คําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ๎านงานครัว   เชํน    แก๎วน้ า    จานรอง   
ถ๎วย  ชาม  ช๎อนส๎อม  สเปรย์ปรับอากาศ  ถังน้ า  ตลอดจนวัสดุทุกชนิด
ที่จัดอยูํในวัสดุประเภทนี้   
 
 วัสดุยานพาหนะและขนสํง     จ านวน     20,000     บาท 

วัสดุยานพาหนะและขนสํง  จ านวน  20,000   บาท 
 - คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  ตั้งไว๎  20,000  บาท  เพ่ือ
จํายเป็นคําแบตเตอรี่  ยางนอก  ยางในรถยนต์  ,  รถจักรยานยนต์ ของ
กองสวัสดิการสังคม  ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุทุกชนิดที่จัดอยูํในวัสดุประเภท
นี้ที่จ าเป็นต๎องใช๎ในหนํวยงานนี้    
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แผนงานเคหะและชุมชน 
    งานไฟฟ้าถนน       รวม 14,934,000   บาท 
 งบบุคลากร       รวม   6,228,800   บาท 
 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)      รวม   6,228,800   บาท 
 เงินเดือนพนักงาน      จ านวน   2,982,100   บาท 
 - เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั้งไว๎ 2,982,100 บาท  เพ่ือ
จํายให๎พนักงานเทศบาลตามต าแหนํงและอัตราที่ได๎รับอนุมัติพร๎อม
ทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน   
 
 เงินประจ าต าแหนํง      จ านวน   18,000     บาท 
 - เงินประจ าต าแหนํง   ตั้งไว๎   18,000  บาท   เพื่อจํายเป็น
เงินประจ าต าแหนํงส าหรับพนักงานเทศบาลผู๎มีสิทธิ์ได๎เงินประจ า
ต าแหนํงทุกประเภท   
 
 คําจ๎างลูกจ๎างประจ า      จ านวน  250,900    บาท 
 - คําจ๎างลูกจ๎างประจ า  ตั้งไว๎  250,900  บาท  เพ่ือจํายเป็น
คําจ๎างให๎กับลูกจ๎างประจ าที่ปฏิบัติหน๎าที่ในงานกองชําง พร๎อมทั้งเงิน
ปรับปรุงคําจ๎างประจ าปี   
 
 คําตอบแทนพนักงานจ๎าง      จ านวน 2,674,400   บาท 
 - คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ตั้งไว๎  2,674,400 บาท  เพ่ือ
จํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ให๎กับพนักงานจ๎างฯ  ที่ปฏิบัติ
หน๎าที่ในกองชําง   
 
 เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง     จ านวน  303,400    บาท 
 - เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว  ตั้งไว๎  303,400 บาท  เพ่ือ
จํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างฯ  ที่ปฏิบัติ
หน๎าที่ในกองชําง  
 
 งบด าเนินงาน       รวม 8,705,200     บาท 
 คําตอบแทน       รวม   245,200      บาท 
 คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         จ านวน   150,000      บาท 
 - เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว๎  
150,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําอาหารท าการนอกเวลาราชการ  
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎างฯ ที่ได๎รับค าสั่ง
ให๎ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจ าเป็นเรํงดํวนตามระเบียบฯ  
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คําเชําบ๎าน       จ านวน    23,400    บาท 
- คําเชําบ๎าน  ตั้งไว๎   23,400   บาทเพ่ือจํายเป็นคําเชํา

บ๎านให๎กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิ์ที่ได๎รับตามระเบียบฯ   
 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน   71,800      บาท 
- เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว๎   71,800  บาท  

เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามที่
มีสิทธิได๎รับตามระเบียบฯ   
 

คําใช๎สอย       รวม  4,610,000    บาท 
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ     จ านวน  3,880,000    บาท 
- รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซึ่งบริการ  ตั้งไว๎  3,880,000   บาท  

เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลปรับปรุ ง
สาธารณูปโภคตํางๆ ภายในเขตเทศบาลฯ  คําธรรมเนียมหรือ
คําใช๎จํายที่จัดอยูํในรายจํายประเภทนี้  
 
 รายจํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ  
 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน   30,000    บาท 
 - คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว๎  30,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎างฯ ที่ได๎รับค าสั่งให๎ไปปฏิบัติราชการ
ตามระเบียบฯหรือคําใช๎จํายอื่นๆท่ีเข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   
 
 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม     จ านวน    700,000      บาท 
 - คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  ตั้งไว๎  700,000  บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย 
ซํอมแซมสิ่งกํอสร๎าง และซํอมแซมทรัพย์สินอ่ืน ได๎แกํ  เครื่อง
อุปกรณ์เกี่ยวกับงานไฟฟูา  โคมไฟใต๎น้ า  นาฬิกาตั้งเวลา  ตู๎ควบคุม
สัญญาณไฟจราจร และอ่ืน ๆ  
 
 คําวัสดุ        รวม   3,850,000    บาท 
 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน   1,500,000    บาท 

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ  จ านวน  1,500,000    บาท 
 - คําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  ตั้งไว๎  1,500,000  บาท  เพ่ือจําย
เป็นคําวัสดุไฟฟูาที่จ าเป็นต๎องใช๎ในหนํวยงานนี้   เชํน  สายไฟ  
หลอดไฟ  และวัสดุอื่น ๆ ที่จัดอยูํในวัสดุประเภทนี้   
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 วัสดุงานบ๎านงานครัว      จ านวน   100,000    บาท 
วัสดุงานบ๎านงานครัว  จ านวน  100,000    บาท 

 - คําวัสดุงานบ๎านงานครัว  ตั้งไว๎  100,000  บาท  เพ่ือจําย
เป็นคําซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว ที่จ าเป็นต๎องใช๎ เชํน  ไม๎กวาด  
ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด  ถังน้ า  เสื่อ พลาสติก  ฯลฯ และ
อ่ืน ๆ ที่จัดอยูํในวัสดุประเภทนี้   
 
 วัสดุกํอสร๎าง       จ านวน  2,000,000   บาท 
 วัสดุกํอสร๎าง จ านวน  2,000,000   บาท 
 - คําวัสดุกํอสร๎าง  ตั้งไว๎ 2,000,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคํา
วัสดุกํอสร๎างที่จ าเป็นต๎องใช๎ในกิจการของเทศบาล  เชํน ไม๎ หิน ดิน 
ปูน ทราย ฯลฯ  และวัสดุอ่ืนๆ  ที่จัดอยูํในวัสดุประเภทนี้   
 
 วัสดุยานพาหนะและขนสํง     จ านวน   150,000    บาท 

วัสดุยานพาหนะและขนสํง  จ านวน  150,000    บาท 
 - คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง   ตั้งไว๎   150,000  บาท    
เพ่ือจํายเป็นคําแบตเตอรี่  ยางรถยนต์ สายไมล์ ตลับลูกปืน  ฯลฯ   
 
 วัสดุเครื่องแตํงกาย      จ านวน    100,000   บาท 

วัสดุเครื่องแตํงกาย     จ านวน   100,000   บาท 
 - คําวัสดุเครื่องแตํงกาย  ตั้งไว๎  100 ,000 บาท  เพ่ือจําย
เป็นคําวัสดุเครื่องแตํงกายเจ๎าหน๎าที่ออกปฏิบัติงาน เชํน  เสื้อผ๎า  
กางเกง  เสื้อสะท๎อนแสง  หมวกนิรภัย  ถุงมือรองเท๎า หรือวัสดุอ่ืน ๆ 
ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   
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งานสวนสาธารณะ       รวม 7,989,300    บาท 
งบบุคลากร       รวม 2,529,300    บาท 

 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)      รวม 2,529,300    บาท 
 เงินเดือนพนักงาน            จ านวน    799,900   บาท 

 เงินเดือนพนักงาน  จ านวน   799,900   บาท 
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั้งไว๎   799,900  บาท 

เพ่ือจํายให๎พนักงานเทศบาลตามต าแหนํงและอัตราที่ได๎รับอนุมัติ
พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  

 
 คําตอบแทนพนักงานจ๎าง      จ านวน   1,591,600   บาท 
 คําตอบแทนพนักงานจ๎าง   จ านวน  1,591,600  บาท 

- คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ตั้งไว๎  1,591,600 บาท  เพ่ือ
จํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ให๎แกํพนักงานจ๎างฯ ที่ปฏิบัติ
หน๎าที่ในกองชําง   
 
 เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง     จ านวน   137,800     บาท 
 เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง  จ านวน  137,800  บาท 

- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว   ตั้งไว๎   137,800   บาท   
เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างฯ   
ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในกองชําง  
 
    งบด าเนินงาน       รวม   5,460,000    บาท 
 คําตอบแทน       รวม    116,000     บาท 
 คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        จ านวน      30,000    บาท 
 - คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว๎ 
30,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําอาหารท าการนอกเวลาราชการใน
กรณีที่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎างฯ  ได๎รับค าสั่งให๎ปฏิบัติ
ราชการนอกเวลาราชการกรณีจ าเป็นและเรํงดํวนตามระเบียบฯ   
 
 คําเชําบ๎าน       จ านวน      36,000    บาท 
 - คําเชําบ๎าน  ตั้งไว๎  36,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎าน
ให๎กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิ์ที่ได๎รับตามระเบียบฯ   
 
 เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน      50,000   บาท 
 - เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว๎  50,000  บาท   
เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามที่
มีสิทธิ์ได๎รับตามระเบียบฯ  
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 คําใช๎สอย       รวม  4,276,000    บาท 
 รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ     จ านวน  3,716,000    บาท 
 - รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ  ตั้งไว๎ 3,716,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการ  บุคคลภายนอก  คําธรรมเนียมหรือ
คําใช๎จํายที่จัดอยูํในรายจํายประเภทนี้   
 
 รายจํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ  
 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน     30,000    บาท 
 - คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว๎  30,000  บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล   
และพนักงานจ๎างฯ  ที่ได๎รับค าสั่งให๎ไปปฏิบัติราชการตามระเบียบฯ
หรือคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   
 
 โครงการปรับปรุงและพัฒนามลภาวะของน้ าในบึงพลาญชัย   จ านวน  30,000    บาท 
 - โครงการปรับปรุงและพัฒนามลภาวะของน้ าในบึงพลาญชัย  
ตั้งไว๎  30,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ในการจับปลา  เชํน  อุปกรณ์ในการทดสอบคุณภาพน้ า  
กระชัง   ออกซิเจน   กระสอบ   ถุงพลาสติก   เกลือเม็ด  ปูนขาว  
เพ่ือควบคุมอุณหภูมิของน้ า ปรับความเป็น กรด ดํางของน้ า  ตลอดจน
คําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้  (ตามโครงการภายใต๎แนว
ทางการพัฒนาจัดระบบบ าบัดน้ าเสีย  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 
2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560  หน๎า  235)  
 

โครงการจัดท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ      จ านวน    150,000    บาท 
- โครงการจัดท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ  ตั้งไว๎  150 ,000  

บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการท า
ปุ๋ยหมักตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้  (ตาม
โครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาบ าบัดและก าจัดขยะ  แผนพัฒนา
สามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560  
หน๎า  236)   
 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม     จ านวน     350,000   บาท 
- คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  ตั้งไว๎  350,000  บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย  
ซํอมแซมสิ่งกํอสร๎าง  และซํอมแซมทรัพย์สินอ่ืน ได๎แกํ น้ าพุ เครื่อง
ปั้มน้ า  เครื่องตดัหญ๎า  เครื่องสูบน้ า  และอ่ืน ๆ   
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 คําวัสดุ        จ านวน    1,068,000   บาท 
 วัสดุงานบ๎านงานครัว      จ านวน       50,000    บาท 
 วัสดุงานบ๎านงานครัว   จ านวน  50,000  บาท 

- คําวัสดุงานบ๎านงานครัว  ตั้งไว๎ 50,000 บาท  เพ่ือจําย
เป็นคําซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัวที่จ าเป็นต๎องใช๎ เชํน ไม๎กวาด  
ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด  ถังน้ า  จอบ  เสียม  เสื่อพลาสติก  
ฯลฯ และอ่ืนๆ ที่จัดอยูํในวัสดุประเภทนี้   
 
 วัสดุกํอสร๎าง       จ านวน    200,000    บาท 
 วัสดุกํอสร๎าง จ านวน   200,000    บาท 

- คําวัสดุกํอสร๎าง  ตั้งไว๎ 200,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคํา
วัสดุกํอสร๎างที่จ าเป็นต๎องใช๎ในกิจการของเทศบาล    ภายในบึง
พลาญชัย    สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และอ่ืน ๆ  เชํน  ไม๎ หิน 
ดิน ปูน ทราย สี ฯลฯ  และวัสดุอ่ืน ๆ   ที่จัดอยูํในวัสดุประเภทนี้   
 
 วัสดุยานพาหนะและขนสํง     จ านวน     40,000    บาท 
 วัสดุยานพาหนะและขนสํง  จ านวน  40,000  บาท 

- คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  ตั้งไว๎   40,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําแบตเตอรี่  ยางรถยนต์ สายไมล์ ตลับลูกปืน  ฯลฯ 
 
 วัสดุการเกษตร       จ านวน    738,000    บาท 
 วัสดุการเกษตร   จ านวน   738,000   บาท 

- คําวัสดุการเกษตร  ตั้งไว๎  738,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคํา
วัสดุการเกษตร  เชํน เมล็ดพันธุต๎นไม๎ ดอกไม๎ ไม๎ประดับ ปุ๋ยสาร
จุลินทรีย์ ยาก าจัดศัตรูพืชและวัสดุอ่ืน ๆ ที่จัดอยูํในวัสดุประเภทนี้  
 
 วัสดุเครื่องแตํงกาย      จ านวน     40,000    บาท 
 วัสดุเครื่องแตํงกาย    จ านวน   40,000    บาท 

- คําวัสดุเครื่องแตํงกาย  ตั้งไว๎  40,000 บาท  เพ่ือจํายเป็น
คําวัสดุเครื่องแตํงกายเจ๎าหน๎าที่ออกปฏิบัติงาน เชํน  เสื้อผ๎า  กางเกง  
เสื้อสะท๎อนแสง  หมวกนิรภัย  ถุงมือรองเท๎า หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่เข๎า
ลักษณะรายจํายประเภทนี้   
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     รวม 16,150,900   บาท 
   งบบุคลากร        รวม  7,014,900    บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม  7,014,900    บาท 
 คําจ๎างลูกจ๎างประจ า            จ านวน    501,700    บาท 
 คําจ๎างลูกจ๎างประจ า   จ านวน   501,700   บาท 

- คําจ๎างลูกจ๎างประจ า  ตั้งไว๎  501,700  บาท  เพ่ือจําย
ให๎กับลูกจ๎างประจ าที่ปฏิบัติหน๎าที่ในงานกองสาธารณสุขฯ พร๎อมทั้ง
เงินปรับปรุงคําจ๎างประจ าปี  
 
 คําตอบแทนพนักงานจ๎าง      จ านวน  5,871,800    บาท 
 คําตอบแทนพนักงานจ๎าง   จ านวน  5,871,800   บาท 

- คําตอบแทนพนักงานจ๎าง   ตั้งไว๎  5,871,800   บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างให๎แกํพนักงานจ๎างฯ  ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม    
 
 เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง     จ านวน    641,400    บาท 
 เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง  จ านวน  641,400  บาท 

- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว   ตั้งไว๎   641,400  บาท   
เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างฯ  ที่
ปฏิบัติหน๎าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม    

 
   งบด าเนินงาน        รวม   9,136,000    บาท 
 คําตอบแทน       รวม      200,000    บาท 
 คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         จ านวน      200,000    บาท 

- คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว๎   
200,000 บาท  เพ่ือจํายให๎ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎าง ฯ     
ที่ได๎รับค าสั่งให๎ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจ าเป็นเรํงดํวน 
ตามระเบียบฯ    
 
 คําใช๎สอย       รวม       7,416,000    บาท 
 รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ     จ านวน    5,096,000   บาท 

- รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ   ตั้งไว๎   5,096,000   บาท   
เพ่ือเป็นคําจ๎างเหมาบริการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก  ท าความ
สะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  ถนน  ทางเท๎า และจ๎างเหมาบริการอ่ืน ๆ   
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รายจํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่น ๆ  
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน    20,000     บาท 
- คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว๎   20,000 บาท    

เพ่ือใช๎จํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยง  คําเชําที่พัก  คํายานพาหนะของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ๎างประจ า  พนักงานจ๎างฯ   ที่ได๎รับค าสั่งให๎เดินทางไป
ราชการและรายจํายอื่นๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้    
 

โครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด      จ านวน    100,000  บาท 
- โครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด  ตั้งไว๎  100,000  บาท เพ่ือใช๎จํายเป็นคํารับรองในพิธีการหรือ
การจัดกิจกรรมตามโครงการ  เชํน  กิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา  ใน
ชุมชน  ในตลาดสด วันส าคัญตําง ๆ   เชํน  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
เป็นคําตอบแทนวิทยากร  คําเบี้ยเลี้ยง  คําอาหารและเครื่องดื่ม  คํา
รางวัลการประกวดตามกลุํมเปูาหมาย  คําวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข๎อง
กับโครงการ  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืน ๆ  ในการด าเนินงานโครงการ   
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสร๎างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  แผนพัฒนา
สามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2560   
หน๎า  233)   
 
 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม     จ านวน   2,200,000   บาท 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม  จ านวน  2,200,000  บาท 
- คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน   ตั้งไว๎  2,200,000  บาท     

เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาซํอมแซมเครื่องใช๎ส านักงาน   รถยนต์ 
เครื่องจักร   เป็นต๎น  และรายจํายอ่ืนที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  
 
 คําวัสดุ        รวม 1,520,000     บาท 
 วัสดุงานบ๎านงานครัว      จ านวน    400,000    บาท 

วัสดุงานบ๎านงานครัว   จ านวน  400,000    บาท 
- คําวัสดุงานบ๎านงานครัว  ตั้งไว๎  400,000   บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ  เขํง  ไม๎กวาดผงซักฟอก  ถังรองรับขยะ   
อ่ืน ๆ  ที่ใช๎ในงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและรายจํายอื่น 
ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   
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 วัสดุกํอสร๎าง       จ านวน    600,000    บาท 
วัสดุกํอสร๎าง    จ านวน   600,000    บาท 
- คําวัสดุกํอสร๎าง  ตั้งไว๎  600,000  บาท  เพ่ือจํายเป็น 

คําเหล็ก  หิน  ปูน  ทํอ  ทราย ฯลฯ  เพ่ือจัดท าฝาทํอ  และ
ซํอมแซมระบบระบายน้ า  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
 

วัสดุยานพาหนะและขนสํง     จ านวน    330,000    บาท 
วัสดุยานพาหนะและขนสํง   จ านวน  330,000  บาท 
- คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  ตั้งไว๎  330,000  บาท  

เพ่ือจํายเป็นคําแบตเตอรี่   ยางรถยนต์ สายไมล์ ตลับลูกปืน ฯลฯ  
 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     จ านวน       40,000    บาท 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จ านวน  40,000   บาท 
- คําวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้งไว๎  40,000  บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุในงานรักษาความสะอาด  ฆําเชื้อโรค  เชํน   
คลอรีน  โซดาไฟ และคําวัสดุอื่นที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้ 
 

วัสดุเครื่องแตํงกาย      จ านวน    150,000     บาท 
วัสดุเครื่องแตํงกาย   จ านวน   150,000    บาท 
- คําวัสดุเครื่องแตํงกาย  ตั้งไว๎  150,000 บาท  เพ่ือจําย 

เป็นคํารองเท๎า ถุงมือ หมวก เสื้อผ๎า  ฯลฯ ให๎กับลูกจ๎างที่ปฏิบัติงาน 
ด๎านการรักษาความสะอาด   
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แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 

งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน    รวม     785,000    บาท 
งบด าเนินงาน        รวม     785,000    บาท 
คําใช๎สอย        รวม     785,000    บาท 

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 
   โครงการจัดท าระบบและข๎อมูลชุมชนในเขตเทศบาล    จ านวน   150,000  บาท   

- โครงการจัดท าระบบและข๎อมูลชุมชนในเขตเทศบาล  ตั้งไว๎ 
150,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุจัดท าแบบส ารวจคําซื้อแบบส ารวจ
จัดท าแผนชุมชน  คําจ๎างส ารวจ คําจ๎างสรุปข๎อมูลชุมชน คําอาหาร 
อาหารวํางและเครื่องดื่มผู๎เข๎าประชุม และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นใน
โครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถัวจํายกันได๎) (ตามโครงการภายใต๎แนว
ทางการพัฒนาสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี  2560 หน๎า 238)   
 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    จ านวน    30,000    บาท   
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ตั้งไว๎  30,000 บาท  

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการออกส ารวจสถานภาพความเป็นอยูํ  การ
ด าเนินชีวิต  และแยกประเภทคนพิการ  (ทุกรายในเขตฯ) คําใช๎จํายในการ
จัดกิจกรรมในชุมชน  อบรมอาสาสมัครดูแลผู๎พิการในชุมชน   รวมถึง
วิเคราะห์ปัญหาและด๎านอ่ืน ๆ   คําอาหาร     อาหารวํางและเครื่องดื่ม  
คําวิทยากร คําวัสดุจัดกิจกรรม คําพิมพ์วุฒิบัตร  และเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถัวจํายกันได๎) (ตามโครงการ
ภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 –2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 
2560 หน๎า  221)   

 
โครงการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยในเขตเทศบาล  จ านวน  30,000  บาท   
- โครงการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยในเขตเทศบาล  ตั้ งไว๎ 

30,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยในเขต
เทศบาลฯ ประสบภัยทางธรรมชาติที่ เกิดขึ้นและเพ่ือชํวยเหลือผู๎
เดือดร๎อนที่ประสบปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ  เชํน  สังกะสี  ไม๎  
กระเบื้อง วัสดุกํอสร๎างตําง ๆ ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่เข๎าลักษณะและ
จ าเป็นต๎องใช๎จํายตามโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถัวจํายกันได๎)  
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมคุณภาพชีวิตและการ
สังคมสงเคราะห์  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560 หน๎า 220)  
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โครงการปรับปรุงพ้ืนที่คลองคูเมือง  จ านวน  150,000  บาท 
- โครงการปรับปรุงพ้ืนที่คลองคูเมือง  ตั้งไว๎  150,000  บาท  เพ่ือ

จํายเป็นคําใช๎จํายจัดซื้อ/จัดจ๎าง  ในการปรับปรุงพ้ืนที่รับคืนจากประชาชน 
อาทิ   เชํน   คําดิน   ถมดิน  หญ๎า   และวัสดุการเกษตร  ลวดหนาม  เสา 
คําตกแตํงพ้ืนที่ ทํอระบายน้ า วัสดุกํอสร๎าง ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นใน
การด าเนินการตามโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถัวจํายกันได๎) (ตาม
โครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 
2560  หน๎า 240)   
 

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน    จ านวน    30,000     บาท   
- โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน  ตั้งไว๎  30,000  บาท  

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม  คําตกแตํงสถานที่ฝึกอบรม  
คําอาหาร     อาหารวํางและเครื่องดื่ม    คําสมนาคุณวิทยากร  อุปกรณ์
เครื่องเขียน  คําพิมพ์วุฒิบัตร  คําใช๎จํายเบ็ดเตล็ด  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่
จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการนี้   (ทุกรายการสามารถถัวจํายกันได๎)  
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 
2560 หน๎า  239 
 
 โครงการย๎ายชุมชน/จัดหาที่อยํูใหมํ ผู๎บุกรุกคลองคูเมือง  จ านวน   145,000    บาท 
ก าแพงเมืองร๎อยเอ็ดและท่ีสาธารณะ     
 - โครงการย๎ายชุมชน/จัดหาที่อยูํใหมํ ผู๎บุกรุกคลองคูเมืองก าแพง
เมืองร๎อยเอ็ดและที่สาธารณะ  ตั้งไว๎ 145,000 บาท  เพื่อจํายเป็นคําสนับสนุน
การย๎ายชุมชนไปอยูํ ณ ที่ดินแหํงใหมํ สนับสนุนระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
และปัจจัยที่จ าเป็นในการด ารงชีพในการอยูํอาศัย อาทิ มิเตอร์ไฟฟูา/ประปา 
(ตามโครงการสนับสนุนการจัดหาที่อยูํให๎ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล)  
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมสัมมนา และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในโครงการนี้  
(ทุกรายการสามารถถัวจํายกันได๎) (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนา
สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560  หน๎า  238)  
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โครงการพัฒนาด๎านสตรีและครอบครัว    จ านวน    10,000     บาท 
- โครงการพัฒนาด๎านสตรีและครอบครัว  ตั้งไว๎  10,000  บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม  คําอาหาร อาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําวัสดุอุปกรณ์  ตกแตํงสถานที่ในการด าเนินโครงการ  คําวัสดุ
ส านักงาน คําวิทยากร คําวัสดุฝึกอบรม ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถัวจํายกันได๎) (ตามโครงการ
ภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี 
2560  หน๎า  220)   
 
 โครงการพัฒนาและควบคุมการฌาปนกิจสงเคราะห์  จ านวน    30,000     บาท 
 - โครงการพัฒนาและควบคุมการฌาปนกิจสงเคราะห์  ตั้ งไว๎  
30,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการลงพ้ืนที่ส ารวจการด าเนินการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ในชุมชนทั้ง  20  ชุมชน  คําใช๎จํายในพิธีเปิด-ปิดการ
อบรม  คําอาหาร  อาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําวัสดุอุปกรณ์  ตกแตํงสถานที่
ในการด าเนินโครงการ   คําวัสดุส านักงาน   คําวิทยากร   คําวัสดุฝึกอบรม 
คําพิมพ์เอกสาร  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตลอดจน
คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถัว
จํายกันได๎) (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมคุณภาพชีวิตและ
การสังคมสงเคราะห์  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดประจ าปี 2560 หน๎า 222) 
 
 โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานหอพัก   จ านวน    40,000   บาท 
 - โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานหอพัก ตั้งไว๎  40,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําพิมพ์แผํนพับแนะน ากฎหมายหอพัก  คําใช๎จํายในพิธีเปิด-ปิด
การอบรม   คําอาหาร  อาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําวัสดุอุปกรณ์  คําตกแตํง
สถานที่ในการด าเนินโครงการ  คําวัสดุส านักงาน  คําวิทยากร คําวัสดุ
ฝึกอบรม    คําพิมพ์วุฒิบัตร    คําตอบแทนคณะกรรมการออกตรวจหอพัก  
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็น
ในการด าเนินการตามโครงการนี้      (ทุกรายการสามารถถัวจํายกันได๎)    
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาเพ่ือปูองกันและสํงเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560  หน๎า  190)   
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 โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในชุมชน   จ านวน      50,000     บาท 
 - โครงการรณรงค์และปูองกันยาเสพติดในชุมชน ตั้ งไว๎  
50,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในพิธีเปิด -ปิดการอบรม 
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําอาหาร คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และ
ตกแตํงสถานที่อบรม คําวัสดุส านักงาน   คําวิทยากรและของที่ระลึก
อุปกรณ์กีฬาต๎านยาเสพติด   วัตถุเคมีตรวจสารเสพติด   ตลอดจน
คําใช๎จํายอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็นในโครงการนี้  (ทุกรายการสามารถถัวจําย
กันได๎)   (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560  หน๎า  199)   
 
 โครงการสํงเสริมการตลาด      จ านวน      40,000      บาท 
 - โครงการสํงเสริมการตลาด  ตั้งไว๎  40,000  บาท  เพ่ือจําย
เป็นคําใช๎จํายในพิธีเปิด - ปิดการอบรม คําอาหาร อาหารวํางและ
เครื่องดื่ม  คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และตกแตํงสถานที่อบรม  คําวัสดุ
ส านักงาน  คําวิทยากร คําพาหนะ คําที่พัก คําเบี้ยเลี้ยง ในการ
เดินทางไปแสดงสินค๎านอกสถานที่  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นใน
โครงการนี้  (ทุกรายการสามารถถัวจํายกันได๎)  (ตามโครงการภายใต๎
แนวทางการพัฒนาและสํงเสริมอาชีพให๎แกํประชาชน  แผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560 
หน๎า 124)   
 
 โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพรียง   จ านวน       80,000     บาท 
 - โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ตั้งไว๎  
80,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายที่จ าเป็นในการด าเนิน
โครงการ      อันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวและพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ๎า
พระบรมราชินีนาถ   ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อาทิ  
คําตกแตํงสถานที่อบรม  คําวัสดุอ่ืน ๆ  คําวิทยากร   คําอาหาร  
อาหารวํางและเครื่องดื่ม    คําเชําพาหนะ  คําที่พัก  คําเบี้ยเลี้ยง
ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินตามโครงการนี้     
(ทุกรายการสามารถถัวจํายกันได๎)   (ตามโครงการภายใต๎แนวทาง 
การพัฒนาและสํงเสริมอาชีพให๎แกํประชาชน  แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560 – 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560  
หน๎า  124)   
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  รวม 1,163,900   บาท 
งบบุคลากร       รวม   805,100   บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม   805,100   บาท 
เงินเดือนพนักงาน            จ านวน    805,100  บาท 
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั้งไว๎  805,100  บาท  เพ่ือจําย

เป็นเงินเดือนให๎กับพนักงานเทศบาล จ านวน  2  ราย  
 

งบด าเนินการ       รวม     58,800 บาท 
คําตอบแทน       รวม     53,800 บาท 
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ             จ านวน     20,000       บาท 
- คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว๎  20,000 

บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎กับ
พนักงานเทศบาลที่ได๎รับค าสั่งให๎ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณี
จ าเป็นเรํงดํวนตามระเบียบฯ 

 

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       จ านวน    33,800      บาท 
- เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว๎  33,800  บาท เพ่ือจําย 

เป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร ให๎กับพนักงานที่มีสิทธิ์ตามระเบียบฯ   
 

คําใช๎สอย       รวม    5,000     บาท 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม           จ านวน     5,000     บาท 
- คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  ตั้งไว๎  5,000  บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาซํอมแซมครุภัณฑ์การศึกษา ในงาน
ดังกลําว   ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   
 

งบเงินอุดหนุน          รวม     300,000     บาท 
เงินอุดหนุน       จ านวน    300,000     บาท 
เงินอุดหนุนหนํวยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรม จ านวน    300,000    บาท 

อันเป็นสาธารณประโยชน์     
- เงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดร๎อยเอ็ด  ตั้งไว๎   

300,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดร๎อยเอ็ด 
ในการด าเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์กิจกรรมสํงเสริมพุทธ
ศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี    
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งานกีฬาและนันทนาการ      รวม 14,734,400   บาท 
งบบุคลากร       รวม     218,400    บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม     218,400    บาท 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  จ านวน  218,400   บาท 
- คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ตั้งไว๎   218,400  บาท  เพ่ือจําย

เป็นเงินคําตอบแทนครูอาสาเพ่ือที่ปฏิบัติหน๎าที่ท าการสอนให๎การศึกษา
เด็กด๎อยโอกาส  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท 
0808.2/ว 4072  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2559   

 
งบด าเนินการ       รวม    14,516,000   บาท 
คําใช๎สอย       รวม    13,906,000   บาท 
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 
คําพัฒนาครูอาสา              จ านวน             6,000    บาท   
- คําพัฒนาครูอาสา  ตั้งไว๎  6,000  บาท  เพ่ือจํายเป็น 

คําเข๎ารับการอบรมครูอาสา  คําเบี้ยเลี้ยง  คําที่พัก  คําลงทะเบียน   
และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที่   
15  กรกฎาคม  2559   
 

โครงการเข๎าคํายพักแรมลูกเสือยุวกาชาดและเนตรนารี  จ านวน     100,000 บาท   
กลุํมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด         

- โครงการเข๎าคํายพักแรมลูกเสือยุวกาชาดและเนตรนารีกลุํม
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   ตั้งไว๎  100,000 บาท  ส าหรับเป็น
คําบ ารุงคํายลูกเสือ ยุวกาชาดและเนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาและระดับ
ประถมศึกษา คําจ๎างเหมาท าอาหารในการเข๎าคํายพักแรม คําใช๎จํายใน
การปฏิคม คําประดับตกแตํงสถานที่และพิธีเปิดงาน คําตอบแทน
วิทยากร การเข๎าคํายพักแรมจะแบํงเป็น 2 ครั้ง  โดยแยกเป็นระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา และคําใช๎จํายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องและมี
ความจ าเป็นกับการด าเนินโครงการ  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการ
พัฒนาด๎านสวัสดิการและนันทนาการ  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 
2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560  หน๎า  161)   
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โครงการเก็บตัวนักกีฬาเพื่อเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬานักเรียน จ านวน      850,000 บาท 
 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย  ระดับประเทศ   

- โครงการเก็บตัวนักกีฬาเพ่ือเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย  ระดับประเทศ  ตั้งไว๎  850,000 
บาท  เพ่ือเป็นคําเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา  ผู๎ฝึกสอนกีฬา พนักงานขับรถยนต์ใน
การรับ-สํงนักกีฬา   ในการเข๎าคํายฝึกซ๎อมเก็บตัวนักกีฬาเพ่ือเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย  รอบ
ชิงชนะเลิศระดับประเทศ (เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา 13 ประเภท ฟุตบอล 
ฟุตซอล  วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร๎อ เทเบิลเทนนิส  
เปตอง  แบดมินตัน กรีฑา  หมากรุก  หมากฮอส วิ่งมินิมาราธอน  
บาสเกตบอล รุํนอายุ  12/14/16/18  ปีชาย/หญิง หรือกีฬาที่ได๎ก าหนด
ขึ้น) ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็นกับการด าเนิน
โครงการ  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาด๎านสวัสดิการและ
นันทนาการ  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560  หน๎า  155)   
 

โครงการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก   จ านวน   200,000   บาท 
เยาวชนนอกระบบการศึกษา   

- โครงการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษา ตั้งไว๎  200,000 บาท   เพ่ือจํายเป็นคําใชํจําย 
ในการจัดการศึกษาเด็กและเยาวชนยากไร๎ขาดผู๎อุปการะประสบปัญหา
ทางสังคมในเขตเทศบาล  อบรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ตลอดจน
สํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนมีรายได๎และอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
และเพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน คําเครื่องนุํงหํม คําอาหาร ยารักษาโรค  คําเครื่องเรียน 
เครื่องเขียน คําวัสดุอุปกรณ์สํงเสริมคุณภาพชีวิต ทุนการศึกษา  
อุปกรณ์กีฬา พาหนะ คําน้ ามันเชื้อเพลิง คําลงทะเบียน คําเบี้ยเลี้ยง  
คําท่ีพัก เครื่องดื่ม อาหารวําง  คําเกียรติบัตร คําตอบแทนวิทยากร   
คําวัสดุเครื่องแตํงกาย  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่เข๎าลักษณะและ
จ าเป็นต๎องใช๎จํายตามโครงการนี้  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการ
พัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน    แผนพัฒนา
สามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560 
หน๎า  143)   
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โครงการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬานักเรียน อปท. แหํงประเทศไทย   จ านวน    800,000   บาท   
ระดับประเทศ           

- โครงการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬานักเรียนอปท. แหํงประเทศ
ไทย ระดับประเทศ  ตั้งไว๎  800,000 บาท  เพ่ือเป็นคําเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา  
ผู๎ฝึกสอนกีฬา พนักงานขับรถยนต์ในการรับ -สํงนักกีฬา  เจ๎าหน๎าที่
ผู๎เกี่ยวข๎อง คําน้ ามันเชื้อเพลิง  คําพาหนะ  ในการเข๎ารํวมการแขํงขัน
กี ฬ านั ก เ รี ย นอ งค์ ก รปกครอ งสํ ว นท๎ อ ง ถิ่ น แหํ ง ป ร ะ เทศ ไทย  
ระดับประเทศและคําใช๎จํายอ่ืนที่ เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็นกับการ
ด าเนินโครงการ  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาด๎านสวัสดิการ
และนันทนาการ  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560  หน๎า  157)   
 

โครงการแขํงขันกีฬาบาสเกตบอลพลาญชัยคัพ   จ านวน    10,000   บาท  
- โครงการแขํงขันกีฬาบาสเกตบอลพลาญชัยคัพ   ตั้งไว๎ 

10,000  บาท  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการแขํงขันบาสเกตบอล  ส าหรับ 
เป็นคําจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  การแขํงขัน  คํารางวัล  ถ๎วยรางวัล   
คําปูายประชาสัมพันธ์   คําอาหาร  เครื่องดื่ม  คําตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน  คําจัดท าสนามแขํงขัน  และคําใช๎จํายอื่น 
ที่เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็นกับการด าเนินโครงการ  (ตามโครงการ
ภายใต๎ แนวทางการ พัฒนาด๎ านสวัสดิ การและนันทนาการ  
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
ประจ าปี 2560  หน๎า  163)   
 

โครงการแขํงขันกีฬาระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   จ านวน   200,000   บาท   
และหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง   
- โครงการแขํงขันกีฬาระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

และหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง  ตั้งไว๎  200,000 บาท  ส าหรับเป็นคําชุด
แขํงขัน  คําวัสดุอุปกรณ์การฝึกซ๎อม  คําวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
คําปฏิคม คําเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา เจ๎าหน๎าที่ พนักงานขับรถยนต์  ในการเข๎า
รํวมการแขํงขัน   และคําใช๎จํายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็นกับการ
ด าเนินโครงการ  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากร  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560  หน๎า  259)   
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โครงการแขํงขันกีฬาฟุตซอลพลาญชัยคัพ   จ านวน    10,000   บาท  
- โครงการแขํงขันกีฬาฟุตซอลพลาญชัยคัพ   ตั้งไว๎ 10,000 

บาท เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการแขํงขันฟุตซอล  ส าหรับเป็นคําจัดซื้อวัสดุ  
อุปกรณ์  การแขํงขัน  คํารางวัล  ถ๎วยรางวัล  คําปูายประชาสัมพันธ์  
คําอาหาร  เครื่องดื่ม  คําตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  คําจัดท า
สนามแขํงขัน  และคําใช๎จํายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็นกับการ
ด าเนินโครงการ  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาด๎านสวัสดิการ
และนันทนาการ  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560  หน๎า  165)   
 

โครงการฝึกซ๎อมและรํวมการแขํงขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ   จ านวน   100,000   บาท  
- โครงการฝึกซ๎อมและรํวมการแขํงขันกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  

ตั้งไว๎   100,000  บาท    เพ่ือเป็นคําเบี้ยเลี้ยงของนักเรียนและผู๎ฝึกสอน  
ในการฝึกซ๎อมเก็บตัวนักกีฬาเพ่ือเพ่ิมพัฒนาทักษะขีดความสามารถ 
ในการเลํนกีฬาของนักกีฬา   โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
หรือเพ่ือเป็นคําเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬาและผู๎ฝึกสอน  ในการฝึกซ๎อมเก็บตัว
กํอนเข๎ารํวมการแขํงขันในรายการตํางๆ  และคําเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬา
และผู๎ฝึกสอนเจ๎าหน๎าที่ในการเข๎ารํวมการแขํงขัน  ทั้งรอบชิงชนะเลิศ
ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ และคําใช๎จํายอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง
และมีความจ าเป็นกับการด าเนินโครงการ  (ตามโครงการภายใต๎แนว
ทางการพัฒนาด๎านสวัสดิการและนันทนาการ  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 
2560 - 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอด็ ประจ าปี 2560  หน๎า  162)   
 

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด     จ านวน    50,000   บาท    
- โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด  ตั้งไว๎  50 ,000   บาท   

ส าหรับเป็นคําวัสดุในการจัดท าเอกสารอบรม  คําเบี้ยเลี้ยง  คําอาหาร  
อาหารวําง  เครื่องดื่ม  คําที่พัก  คําเกียรติบัตรแกํผู๎เข๎ารํวมการอบรม  
คําน้ ามันเชื้อเพลิง คําตอบแทนวิทยากรในการอบรม  และคําใช๎จํายอ่ืนที่
เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็น ฯลฯ  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการ
พัฒนาปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 
2560 - 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560  หน๎า  199)   
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โครงการวันเด็กแหํงชาติ        จ านวน    280,000   บาท    
- โครงการวันเด็กแหํงชาติ   ตั้งไว๎  280,000   บาท   เพ่ือเป็น

คําเงินสนับสนุนโรงเรียนที่มารํวมกิจกรรมงานวันเด็ก  คําอาหาร
กรรมการและเจ๎าหน๎าที่  คําข๎าวหํอเพ่ือแจกเด็กนักเรียน  คําน้ าดื่ม 
น้ าแข็ง คําเชําเต็นท์ คําสนับสนุนการจัดแสดงยุทโธปกรณ์และจัดร๎าน
นิทรรศการด๎านการทหาร  คําประดับตกแตํงดอกไม๎สด  คํากรอบรูปใสํ
เกียรติบัตรให๎แกํนักเรียนประพฤติดี     คําของรางวัลส าหรับให๎เด็กที่
มารํวมแสดงคําเชําเครื่องเลํน (จ๎างสไลเดอร์)    คํารางวัลการประกวด
วาดภาพ  คํารางวัลการแขํงขันตอบปัญหาทางวิชาการ  รางวัลการ
ประกวดยอดนักพูด   และคําใช๎จํายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็นกับ
การด าเนินโครงการ  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาด๎าน
สวัสดิการและนันทนาการ  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560  หน๎า  161)   
 

โครงการสํงเสริมกิจกรรมทางด๎านดนตรีและนันทนาการส าหรับเด็ก   จ านวน    100,000   บาท 
เยาวชน ประชาชนเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

- โครงการสํงเสริมกิจกรรมทางด๎านดนตรีและนันทนาการ
ส าหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ตั้งไว๎ 100 ,000 
บาท   เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการเก็บตัวฝึกซ๎อมดนตรีหรือวงโยธวาทิต  
เพ่ือเข๎ารํวมประกวดแขํงขันหรือกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือเข๎ารับการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถและการพัฒนา
ศักยภาพทางด๎านดนตรีหรือวงโยธวาทิตของเด็ก เยาวชน ประชาชน  
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแตํงกาย คําวัสดุ อุปกรณ์ดนตรี
หรือวงโยธวาทิต คําพาหนะ คําน้ ามันเชื้อเพลิง คําลงทะเบียน คําเบี้ย
เลี้ยง คําเชําที่พัก คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําเกียรติบัตร 
และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องและจ าเป็นในการด าเนินโครงการ  (ตาม
โครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาด๎านสวัสดิการและนันทนาการ  
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 
2560  หน๎า  162)   
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โครงการศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด      จ านวน     50,000     บาท 
- โครงการศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   ตั้งไว๎  50,000 

บาท เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการศูนย์เยาวชนเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด   คําเบี้ยเลี้ยง  คําสนับสนุนสมาชิกศูนย์เยาวชนในการเข๎ารํวม
การแขํงขันกีฬาประเภทตําง ๆ  เชํน  B-BOY  กีฬาX-Treme
บาสเกตบอล  คําจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์กีฬาชนิดตําง ๆ  ส าหรับให๎สมาชิก
ของศูนย์เยาวชนได๎ใช๎ในการออกก าลังกาย  คําอาหาร  อาหารวําง 
ส าหรับใช๎ในการประชุมของศูนย์เยาวชนเทศบาล และคําใช๎จํายอ่ืนที่
เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็นกับการด าเนินโครงการ  (ตามโครงการ
ภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมใน
ชุมชน  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
ประจ าปี 2560  หน๎า  140)    
 

โครงการเป็นเจ๎าภาพการแขงํขันกีฬานักเรียนองค์กร  จ านวน   11,000,000   บาท   
ปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย   รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  
 ครั้งที่  34  “101  เกมส์”    

- โครงการเป็นเจ๎าภาพการแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย   รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  ครั้งที่  34  
“101  เกมส์”   ตั้งไว๎ 11,000,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการ
ด าเนินการโครงการเจ๎าภาพการจัดการแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย   รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  ครั้งที่  34  
“101  เกมส์”  เป็นคําจัดท าสูจิบัตรการแขํงขัน  คําจ๎างเหมาและ 
ด าเนินงานในพิธี เปิด -ปิด การแขํงขัน  คําอุปกรณ์การแขํงขันกีฬา 
คําตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการแขํงขัน  คําเชําสถานที่ในการจัดการ
แขํงขัน  คําจัดท าสนามแขํงขัน  คําปรับปรุงซํอมแซมสนามแขํงขันกีฬา 
ทุกประเภทและปรับปรุงที่พักนักกีฬาคําตอบแทนสนามแขํงขันและ
สถานที่พักของหนํวยงานอ่ืน ที่ให๎ความรํวมมือในการจัดการแขํงขันกีฬา  
คําจ๎างเหมาท าความสะอาดสนามกีฬาทุกประเภทตลอดการแขํงขัน  คํา
จัดท าถ๎วยรางวัล  เหรียญรางวัลการแขํงขัน  บัตรเชิญและพิธีมอบเหรียญ
รางวัล  คําอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะผู๎บริหารและคณะนักกีฬาที่
เข๎ารํวมการแขํงขันคําอาหารวํางพิธีเปิด-ปิดการแขํงขันฯ คําปฏิคมในการ
จัดการแขํงขัน คําจัดท าของที่ระลึกให๎แกํเทศบาลที่เข๎ารํวมการแขํงขัน  คํา
ชุดคณะกรรมการจัดการแขํงขัน คําเครื่องแตํงกายกรรมการและเจ๎าหน๎าที่ 
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ด าเนินการจัดการแขํงขัน  คําเชําเครื่องขยายเสียงประจ าสนามกีฬาตําง ๆ 
ตลอดการแขํงขัน คําเชําเต็นท์ คําเชําเก๎าอ้ี  คําวัสดุ  อุปกรณ์กีฬาและ
อุปกรณ์ประจ าสนามแขํงขันทุกประเภท  คําอาหาร  น้ าดื่ม น้ าแข็ง  อาหาร
วําง  ส าหรับกรรมการและเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานตลอดการแขํงขัน  คําปูาย
ประชาสัมพันธ์การแขํงขันทุกรูปแบบและคําถํายทอดสด  คําจัดท าปูาย
ขบวนพาเหรด  ปูายชื่อเทศบาลที่เข๎ารํวมการแขํงขันคําตอบแทนกรรมการ
ตัดสินทุกประเภท  คําเบี้ยเลี้ยง คําอาหารท าการนอกเวลาส าหรับเจ๎าหน๎าที่
ปฏิบัติงาน คําวัสดุส านักงาน  เอกสารและงานพิมพ์ตําง ๆ  คําจัดท าโลโก๎ 
(มาสคอร์ด) ประจ าสนามแขํงขันกีฬาประชาสัมพันธ์ตามมุมเมือง คําพลุ  
ไฟ ตะไลพิธีเปิด-ปิด  คําเชําชุดคําแตํงตัวผู๎ถือปูาย  คําจัดท าคบเพลิงพิธี
เปิด-ปิด  คําชุดนักกีฬาอาวุโส   คําจัดท าสถานที่จุดคบเพลิงพิธี เปิด -ปิด 
คําจ๎างเหมาบริการรถสุขาเคลื่อนที่  รถดูดสิ่งปฏิกูล  คําวัสดุเชื้อเพลิงฯ  
และวัสดุอ่ืน ๆ  ตลอดการแขํงขัน  คําจัดสถานที่ประชุมตัวแทนภาคตําง ๆ 
คําจัดแถลงขําว คําเชํารถยนต์บริการตลอดการแขํงขัน  คําตอบแทนเจ๎าหน๎า
รักษาความปลอดภัย คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ รักษาพยาบาล ตลอดจน
คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เข๎าลักษณะและจ าเป็นต๎องใช๎จํายตามโครงการนี้   
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาด๎านสวัสดิการและนันทนาการ  
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 
2560  หน๎า  159)   
 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม     จ านวน     150,000     บาท 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม   จ านวน   150,000    บาท 
- คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน    ตั้งไว๎  150,000 บาท  

เพ่ือเป็นคําซํอมแซมครุภัณฑ์เครื่องออกก าลังกาย ซํอมแซมสนามกีฬา 
อุปกรณ์กีฬา แปูนบาสเกตบอล และซํอมแซมอาคารศูนย์เสริมสร๎าง
สมรรถภาพทางการ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ภายในเกาะกลางบึงพลาญชัย  
ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   
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คําวัสดุ       รวม 610,000 บาท 
วัสดุการศึกษา             จ านวน   10,000         บาท 
วัสดุการศึกษา จ านวน 10,000    บาท 
- คําวัสดุการศึกษา   ตั้งไว๎   10,000    บาท เพื่อจํายเป็นคํา

จัดซื้อวัสดุการศึกษาแกํเด็กด๎อยโอกาสทางการศึกษา เชํน เครื่องเขียน 
แบบพิมพ์ หนังสือ และวัสดุทางการศึกษาอ่ืน ๆ ที่เข๎าลักษณะรายจําย
ประเภทนี้ ตั้งจํายตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ด ดํวนที่สุด ที่ รอ  0023.3 /
ว 2795  ลงวันที่  19  มิถุนายน 2558   และหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม  2559  
 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     จ านวน     50,000 บาท 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน  50,000  บาท 
-  คําวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว๎  50,000 บาท  

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเวชภัณฑ์รักษาโรค   
 
วัสดุเครื่องแตํงกาย      จ านวน    400,000 บาท 
วัสดุเครื่องแตํงกาย  จ านวน  400,000  บาท 
-  คําวัสดุเครื่องแตํงกาย ตั้งไว๎   400,000 บาท เพ่ือจํายเป็น

คําจัดซื้อชุดฝึกซ๎อม ชุดแขํงขันกีฬาเครื่องนุํงหํมอ่ืน ๆ (เชํน ชุดวอร์ม 
ถุงเท๎า รองเท๎า)  ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นท่ีเข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  
 

วัสดุกีฬา       จ านวน     150,000 บาท 
วัสดุกีฬา    จ านวน    150,000  บาท 
- คําวัสดุการกีฬา   ตั้งไว๎  150,000 บาท   เพื่อจํายเป็นคํา

จัดซื้อวัสดุการกีฬาใช๎ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ตลอดจน
คําใช๎จํายอื่นที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้ 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น     รวม 3,180,000 บาท 
งบด าเนินการ       รวม 3,180,000 บาท 

คําใช๎สอย       รวม 3,180,000 บาท 
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการสนับสนุนงานประเพณีบุญผะเหวด   จ านวน      100,000    บาท    
- โครงการสนับสนุนงานประเพณีบุญผะเหวด    ตั้งไว๎   

100,000  บาท  ส าหรับเป็นคําใช๎จํายเป็นวัสดุตําง ๆ เชํน น้ าแข็ง น้ าดื่ม  
ขนมจีนน้ ายา วัสดุจัดท าเวทีการประกวดและวัสดุกํอสร๎างอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวกับการจัดงานบุญผะเหวด  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการ
พัฒนาสํงเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น  แผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560 - 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560 หน๎า 149) 

 
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์      จ านวน      300,000    บาท  
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ตั้งไว๎  300,000  บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายซื้อวัสดุตําง ๆ ในการจัดท าเอกสาร  คําวัสดุเครื่อง
บริโภค  คําวัสดุตกแตํงรถขบวนแหํสงกรานต์  คําจ๎างมหรสพ คําปูาย
ประชาสัมพันธ์  คําของขวัญผู๎สูงอายุ  คําอาหารและเครื่องดื่ม  เงินรางวัล
และโลํรางวัลการประกวดประเภทตําง ๆ  คําปัจจัยถวายพระของถวาย
พระ  คําดอกไม๎สดพวงมาลัย  คํานก  คําปลา  คําใช๎จํายในการแขํงขัน
กีฬาพ้ืนบ๎าน คําตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดประเภทตําง ๆ และ
คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎องกับโครงการ  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการ
พัฒนาสํงเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น  แผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560 - 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560  หน๎า  149) 

 
โครงการพุทธมามะกะ        จ านวน      100,000    บาท      
- โครงการพุทธมามะกะ   ตั้งไว๎  100,000   บาท     ส าหรับ 

เป็นคําจัดซื้อวัสดุจัดท าเอกสาร  คําจ๎างพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับคูํมือพุทธมา
มะกะ  คําอาหารและเครื่องดื่ม คําอาหารถวายพระ คําจัดท าเกียรติบัตร
คําปัจจัยถวายพระ  คําจัดสถานที่  คําตอบแทนวิทยากร  คําเครื่อง
สักการะดอกไม๎ธูปเทียน  และคําใช๎จํายตํางๆ  ที่เกี่ยวกับการจัดงาน
โครงการดังกลําว  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 
2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560  หน๎า  153)  
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โครงการจัดงานเลี้ยงสักการะเจ๎าพํอมเหศักดานุภาพ   จ านวน      40,000      บาท 
- โครงการจัดงานเลี้ยงสักการะเจ๎าพํอมเหศักดานุภาพ  ตั้งไว๎   

40,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายซื้อวัสดุตํางๆ  ในการจัดท าเอกสาร
คําวัสดุเครื่องบริโภค     คําดอกไม๎ธูปเทียน    คําปูายประชาสัมพันธ์  
คําปัจจัยถวายพระเครื่องไทยธรรม  คําพราหมณ์  คํามหรสพ  คําวัสดุ
ตกแตํงสถานที่และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการ  (ตาม
โครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท๎องถิ่น  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560  หน๎า  151) 

 
โครงการจัดงานบุญช าฮะและสักการะศาลเจ๎าพํอหลักเมือง จ านวน       40,000     บาท 
- โครงการจัดงานบุญช าฮะและสักการะศาลเจ๎าพํอหลักเมือง

ตั้งไว๎   40,000   บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายซื้อวัสดุตํางๆ  ในการจัดท า
เอกสารคําวัสดุเครื่องบริโภคคําดอกไม๎ธูปเทียน  คําปูายประชาสัมพันธ์
คําปัจจัยถวายพระเครื่องไทยธรรมคําพราหมณ์คํามหรสพคําวัสดุตกแตํง
สถานที่และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการ  (ตามโครงการ
ภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น  
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 
2560  หน๎า  151) 

 
โครงการจัดงานประเพณีสืบสานต านานเทียนพรรษา 101   จ านวน      500,000    บาท    
- โครงการจัดงานประเพณีสืบสานต านานเทียนพรรษา 101  

ตั้งไว๎   500,000   บาท   เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายซื้อวัสดุตําง ๆ  ในการ
จัดท า เอกสารคําวัสดุ เครื่ องบริ โภคคําดอกไม๎ธูป เทียน คําปู าย
ประชาสัมพันธ์   คําเงินรางวัล   โลํรางวัลการประกวดประเภทตําง ๆ  
คําวัสดุตกแตํงเวที  คําตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดประเภท
ตําง ๆ  และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการ  (ตามโครงการ
ภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น  
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 
2560  หน๎า  150) 
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โครงการงานเทศกาลออกพรรษา ประดับประทีปโคมไฟ  จ านวน     300,000     บาท 
ตักบาตรเทโว และกวนข๎าวทิพย์  
- โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ตั้งไว๎  300 ,000  

บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายซื้อวัสดุตําง ๆ  ในการจัดท าเอกสารคําวัสดุ
เครื่องบริโภคคําจ๎างมหรสพ  คําปูายประชาสัมพันธ์   เงินรางวัลโลํ
รางวัลการแขํงขันประเภทตําง ๆ   และคําใช๎จํายอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎องกับ
โครงการ  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560  หน๎า  150) 

 
โครงการสนับสนุนงานกฐินร๎อยเอ็ดรํวมใจเฉลิมพระเกียรติ    จ านวน    100,000     บาท 
- โครงการสนับสนุนงานกฐินร๎อยเอ็ดรํวมใจเฉลิมพระเกียรติ   

ตั้งไว๎   100,000   บาท  ส าหรับเป็นคําจัดซื้อวัสดุตํางๆ  ที่เกี่ยวกับ
การจัดงานโครงการดังกลําว  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนา
สํงเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น  แผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560 หน๎า 152) 

 
โครงการจัดงานประเพณี “สมมาน้ าคืนเพ็งเส็งประทีป”              จ านวน     1,700,000  บาท   
- โครงการจัดงานประเพณี “สมมาน้ าคืนเพ็งเส็งประทีป   

ตั้งไว๎    1,700,000    บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายซื้อวัสดุตําง ๆ     
ในการจัดท าเอกสารคําวัสดุเครื่องบริโภคคําดอกไม๎ธูปเทียน   คําจ๎าง
มหรสพ  คําพลุประเภทตํางๆ  คําปูายประชาสัมพันธ์คําวัสดุตกแตํง
เวที   เงินรางวัลโลํรางวัลการแขํงขันประเภทตํางๆ  คําตอบแทน
กรรมการตัดสินการประกวดประเภทตําง ๆ  คําใช๎จํายในพิธีบวงสรวง
พระขัตติยะวงษาและพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ และสักการะสถานที่ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คูํบ๎านคูํเมือง    และคําใช๎จํายอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎องกับโครงการ  
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท๎องถิ่น  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560  หน๎า  154) 
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งานวิชาการวางแผนและสํงเสริมการทํองเที่ยว    รวม 1,867,000 บาท 
        งบบุคลากร       รวม 1,147,000 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม 1,147,000 บาท 
เงินเดือนพนักงาน           จ านวน   252,900  บาท 
เงินเดือนพนักงาน  จ านวน  252,900  บาท 
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั้งไว๎ 252,900  บาท เพ่ือจําย

เป็นเงินเดือนให๎กับพนักงานเทศบาล จ านวน 1 คน (ต าแหนํงนักวิชาการ
ประมง)  

 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง       จ านวน      870,100   บาท 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  จ านวน   870,100  บาท 
- คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ตั้งไว๎   870,100  บาท เพื่อจําย

เป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างที่ปฏิบัติหน๎าที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า   

 

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง      จ านวน     24,000      บาท 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง   จ านวน  24,000  บาท 
- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว    ตั้งไว๎  24,000  บาท    

เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างฯ    
ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า   

 
งบด าเนินการ       รวม   720,000     บาท 

คําตอบแทน       รวม     20,000     บาท 
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จ านวน     20,000     บาท 
-  คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว๎  

20,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให๎กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎างฯ  ที่ได๎รับค าสั่งให๎ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในกรณีจ าเป็นเรํงดํวนตามระเบียบฯ   
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คําใช๎สอย       รวม       335,000       บาท 
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       จ านวน     25,000  บาท  
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ    จ านวน  25,000  บาท  
- รายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งบริการ   ตั้งไว๎   25,000  บาท  

เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาจัดท าบอร์ดแสดงภาพปลาชนิดตําง ๆ คําจ๎าง
เหมาเข๎าเลํมเย็บเลํมหนังสือ คําจ๎างเหมาจัดจัดท าแผํนพับ  หรือ
คําจ๎างเหมาอ่ืน ๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   
 

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ  
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน       10,000  บาท 
- คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว๎  10,000   บาท 

เพ่ือจํายเป็นเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ๎างฯ ที่ได๎รับค าสั่งให๎ไปปฏิบัติราชการตามระเบียบฯ หรือ
คําใช๎จํายอื่นๆที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   

 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม     จ านวน    300,000     บาท 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม   จ านวน   300,000  บาท 
- คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน    ตั้งไว๎  300,000   บาท  

เพ่ือจํายเป็นคําพัฒนา  ปรับปรุง   ซํอมแซม  ตํอเติม   ตกแตํงปูายบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ปูายบอร์ดปลา  ปูายบอร์ดเฉลิมพระเกียรติ  ขาตั้งตู๎ปลา 
ตู๎ปลา   ตกแตํงรูปภาพปลา  รูปภาพตําง ๆ  ที่เก่ียวข๎อง ภาพสติกเกอร ์
กระจก  โลโก๎สัญลักษณ์ ผ๎ามําน หรือมูลี่กันแดด ขัดล๎างหินอํอน หินล๎าง  
ทรายล๎าง ซํอมฝูาเพดาน อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า ซํอมแซม
ครุภัณฑ์ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
และมีความจ าเป็น   
 

คําวัสดุ       รวม 365,000      บาท 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ               จ านวน       50,000      บาท 
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ     จ านวน     50,000      บาท 
- คําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  ตั้งไว๎  50,000  บาท  เพ่ือจํายเป็น

คําวัสดุไฟฟูา   อุปกรณ์ไฟฟูา  ฮีตเตอร์  จานดาวเทียมอุปกรณ์สื่อสาร  
และวิทยุที่จ าเป็นต๎องใช๎ในหนํวยงานนี้   เชํน   สายล าโพง  เทปพัน
สายไฟ สายโทรศัพท์ หลอดไฟฟูา  ตลอดจนวัสดุทุกชนิดที่จัดอยูํในวัสดุ
ประเภทนี้   
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วัสดุงานบ๎านงานครัว      จ านวน   15,000    บาท 
วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน 15,000 บาท 
- คําวัสดุงานบ๎านงานครัว   ตั้งไว๎  15,000  บาท  ส าหรับเป็น 

คําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัวเชํน  แก๎วน้ า ไม๎กวาด  ผงซักฟอก น้ ายา
ดับกลิ่น  ถ๎วยชาม  กระติกน้ าร๎อน-เย็น เป็นต๎น  ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นท่ี
เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  
 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     จ านวน   100,000    บาท 
วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   จ านวน 100,000  บาท 
-  คําวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้งไว๎  100,000 บาท  

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเวชภัณฑ์ยารักษาโรค  น้ ายาก าจัดปลวก  คลอรีน  
น้ ายาฆําเชื้อโรค  ปั้มน้ า  ปั้มออกซิเจน  ปั้มลม  กรอง  สายยางฟินเตอร์ 
และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข๎องและมีความจ าเป็น  
 

วัสดุการเกษตร         จ านวน   200,000     บาท 
วัสดุการเกษตร   จ านวน  200,000  บาท 
- คําวัสดุการเกษตร   ตั้งไว๎   200,000   บาท  เพ่ือจํายเป็น 

คําจัดซื้อพันธุ์ไม๎ดอกไม๎ประดับ   พรรณไม๎เทียม   หินกรวดแมํน้ า  
พันธุ์ปลา    อาหารปลา   หินภูเขา   ฟอร์เมก๎า   อุปกรณ์ตกแตํงตู๎ปลา  
น้ าตกจ าลอง อุปกรณ์ตกแตํงน้ าตกจ าลอง  ไม๎เทียม (ไม๎ดอกไม๎ประดับ) 
และคําใช๎จํายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข๎องและมีความจ าเป็น   
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   รวม     2,215,800    บาท 
งบบุคลากร       รวม 1,691,200    บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม 1,691,200    บาท
   เงินเดือนพนักงาน           จ านวน 1,387,700    บาท 

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั้งไว๎  1,387,700  บาท   
เพ่ือจํายให๎พนักงานเทศบาลตามต าแหนํงและอัตราที่ได๎รับอนุมัติ
พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  
 

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน     จ านวน   67,200  บาท 
- เงินเพ่ิมตําง ๆ   ตั้งไว๎   67,200   บาท   เพ่ือจํายเป็น 

คําตอบแทนรายเดือนให๎กับผู๎บริหารและจํายเป็นคําตอบแทนตําง ๆ 
ให๎กับพนักงานเทศบาลที่ปฎิบัติหน๎าที่ในกองชําง  
 
 เงินประจ าต าแหนํง      จ านวน  85,200      บาท 

- เงินประจ าต าแหนํง  ตั้งไว๎  85,200  บาท เพ่ือจํายเป็น
เงินประจ าต าแหนํงส าหรับพนักงานเทศบาลผู๎มีสิทธิ์ได๎เงินประจ า
ต าแหนํงทุกประเภท   

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง     จ านวน   127,100     บาท 
- คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ตั้งไว๎  127,100  บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ให๎แกํพนักงานจ๎างฯ  
ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในกองชําง   
 

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง     จ านวน    24,000       บาท 
- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว  ตั้งไว๎  24,000  บาท   

เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างฯ   
ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในกองชําง  
 

งบด าเนินงาน       รวม 524,600 บาท 
คําตอบแทน       รวม 184,600 บาท 
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         จ านวน 100,000         บาท 
-  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว๎  

100,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําอาหารท าการนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎างฯ   ที่ได๎รับค าสั่งให๎ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในกรณีจ าเป็นเรํงดํวนตามระเบียบฯ   
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คําเชําบ๎าน       จ านวน    42,000     บาท 
- คําเชําบ๎าน  ตั้งไว๎  42,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําเชํา

บ๎านให๎กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิ์ที่ได๎รับตามระเบียบฯ   
 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน   42,600    บาท 
- เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว๎  42,600  บาท  เพ่ือ

จํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลฯ ตามที่มี
สิทธิได๎รับตามระเบียบฯ   
 

คําใช๎สอย       จ านวน   320,000   บาท 
รายจํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ  
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน    220,000    บาท 
- คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว๎  220,000  

บาทเพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาลพนักงานจ๎างฯ ตามระเบียบฯ  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่เข๎า
ลักษณะรายจํายประเภทนี้   

 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม     จ านวน   100,000   บาท 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม  จ านวน   100,000   บาท 
- คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  ตั้งไว๎  100,000  บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  ซํอมแซมครุภัณฑ์ที่
ช ารุดเสียหาย  ซํอมแซมสิ่งกํอสร๎างและซํอมแซมทรัพย์สินอ่ืน ได๎แกํ 
รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด  โต๏ะ เก๎าอ้ี และอ่ืน ๆ  
 

คําวัสดุ       รวม   20,000    บาท 
วัสดุงานบ๎านงานครัว      จ านวน   5,000      บาท 
วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน   5,000      บาท 
- คําวัสดุงานบ๎านงานครัว  ตั้งไว๎   5,000  บาท  เพ่ือจําย

เป็นคําซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัวที่จ าเป็นต๎องใช๎   เชํน  ชุดกาแฟ  
แก๎วน้ า  ชั้นวางแก๎วพลาสติก  น้ ายาล๎างจาน  ฯลฯ และอ่ืนๆ ที่จัด
อยูํในวัสดุประเภทนี้   

 
วัสดุยานพาหนะและขนสํง     จ านวน   15,000   บาท 
วัสดุยานพาหนะและขนสํง  จ านวน  15,000   บาท 
- คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  ตั้งไว๎  15,000  บาท  

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีลักษณะเป็นวัสดุประเภทนี้  เชํน  
แบตเตอรี่ ยางนอก  ยางในน้ ามันเบรก ไขควง ฯลฯ  และอะไหลํ
เครื่องจักรกลตําง ๆ  

178 



งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน      รวม 7,475,100   บาท 
งบบุคลากร       รวม 5,149,300   บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)      รวม 5,149,300   บาท 
เงินเดือนพนักงาน            จ านวน 3,691,300   บาท 
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั้งไว๎  3,691,300 บาท  

เพ่ือจํายให๎พนักงานเทศบาลตามต าแหนํงและอัตราที่ได๎รับอนุมัติ  
พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน   

 
เงินประจ าต าแหนํง      จ านวน     18,000      บาท 
- เงินประจ าต าแหนํง  ตั้งไว๎ 18,000  บาท  เพ่ือจํายเป็น

เงินประจ าต าแหนํงส าหรับพนักงานเทศบาลผู๎มีสิทธิ์ได๎เงินประจ า
ต าแหนํงทุกประเภท   

 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง     จ านวน   1,365,800    บาท 
- คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ตั้งไว๎  1,365,800 บาท  เพ่ือ

จํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ให๎แกํพนักงานจ๎างฯ  ที่ปฏิบัติ
หน๎าที่ในกองชําง   
  

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน     จ านวน    74,200       บาท 
- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว   ตั้งไว๎   74,200   บาท   

เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างฯ   
ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในกองชําง  
 

งบด าเนินงาน       รวม 2,325,800 บาท 
คําตอบแทน       รวม     76,800 บาท 
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         จ านวน     20,000      บาท 
- เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว๎  

20,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําอาหารท าการนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎างฯ  ที่ได๎รับค าสั่งให๎ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในกรณีจ าเป็นเรํงดํวนตามระเบียบฯ  
 

คําเชําบ๎าน       จ านวน    19,200     บาท 
- คําเชําบ๎าน  ตั้งไว๎  19,200  บาท  เพื่อจํายเป็น 

คําเชําบ๎านให๎กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิ์ได๎รับตามระเบียบฯ 
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เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน   37,600     บาท 
- เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว๎  37,600  บาท  เพ่ือ

จํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามที่มี
สิทธิ์ได๎รับตามระเบียบฯ   

 
คําใช๎สอย       รวม 338,000     บาท 
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ           จ านวน 108,000     บาท 
- รายจํายเพ่ือได๎มาซึ่งบริการ  ตั้งไว๎  108,000 บาท  เพ่ือ

จํายเป็นคําจ๎างเหมาดูแลเกี่ยวกับเครื่องออกก าลังกายในบึงพลาญชัย
และรอบคลองคูเมืองที่ติดตั้งเครื่องออกก าลังกายของเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 

รายจํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ  
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน    50,000    บาท 
- คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว๎  50,000  

บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ๎างฯ ที่ได๎รับค าสั่งให๎ไปปฏิบัติราชการตาม
ระเบียบฯ หรือคําใช๎จํายอื่น ๆ  ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   

 
โครงการพัฒนาศักยภาพชํางด๎านเขียนแบบ   จ านวน    30,000    บาท   

ด๎วยคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ      
- โครงการพัฒนาศักยภาพชํางด๎านเขียนแบบ ด๎วย

คอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ  ตั้งไว๎  30,000  บาท  เพ่ือเป็นคําใช๎จําย
ในการจัดท าเอกสารในการจัดอบรมให๎กับนายชํางเขียนแบบ นาย
ชํางโยธา  สถาปนิก  วิศวกรลูกจ๎างและบุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข๎อง
กับการรับจ๎างเขียนแบบคําวิทยากร  คําวัสดุคอมพิวเตอร์ รวมถึง
คําอาหารและเครื่องดื่ม คําวัสดุอ่ืนที่เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็นใน
โครงการนี้  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากร แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดประจ าปี 2560  หน๎า  262)  

 
โครงการส ารวจปรับปรุงและประชาสัมพันธ์ผังเมืองรวม  จ านวน   100,000     บาท   
- โครงการประชาสัมพันธ์การใช๎ผังเมืองรวมเมืองร๎อยเอ็ด  

ตั้งไว๎  100,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์คําจัดท า  สิ่งพิมพ์  เอกสารประชาสัมพันธ์   ในการส ารวจ
ปรับปรุงผังเมืองรวมให๎ประชาชนได๎รับทราบ  และเป็นคํารับรอง  
คําอาหารเครื่องดื่ม  ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้ 
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(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนากํอสร๎าง  ปรับปรุง  บ ารุง  
รักษาถนน  สะพาน ทางเท๎า  ทํอระบายน้ า  แผนพัฒนาสามปี   
(พ.ศ. 2560 - 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี 2560  หน๎า  
87) 
 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม     จ านวน    50,000      บาท 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม   จ านวน  50,000  บาท 
- คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  ตั้งไว๎  50,000  บาท    

เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย 
ซํอมแซมสิ่งกํอสร๎าง และการซํอมแซมทรัพย์สินอ่ืน ได๎แกํ  โต๏ะ เก๎าอ้ี  
เต็นท์  เครื่อง ปั้มน้ า และอ่ืน ๆ  
 

คําวัสดุ       รวม 1,911,000     บาท 
วัสดุส านักงาน             จ านวน   100,000     บาท 
วัสดุส านักงาน   จ านวน   100,000     บาท 
- คําวัสดุส านักงาน  ตั้งไว๎  100,000  บาท  เพ่ือจํายเป็น

คําซื้อวัสดุส านักงานท่ีจ าเป็นต๎องใช๎ (เก๎าอ้ีพลาสติก)  
 
วัสดุงานบ๎านงานครัว      จ านวน      3,000     บาท 
วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน   3,000   บาท 
- คําวัสดุงานบ๎านงานครัว  ตั้งไว๎  3,000  บาท  เพ่ือจําย

เป็นคําซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัวที่จ าเป็นต๎องใช๎ เชํน  ไม๎กวาด  
ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด  ถังน้ า จอบ เสียม เสื่อ พลาสติก  
ฯลฯ และอ่ืน ๆ  ที่จัดอยูํในวัสดุประเภทนี้   

 
วัสดุกํอสร๎าง       จ านวน    1,800,000   บาท 
วัสดุกํอสร๎าง จ านวน   1,800,000   บาท 
- คําวัสดุกํอสร๎าง  ตั้งไว๎   1,800,000  บาท  เพ่ือจํายเป็น

คําวัสดุกํอสร๎างที่จ าเป็นต๎องใช๎ในกิจการของเทศบาลและงาน
ประเพณีตําง ๆ  เชํน ไม๎ หิน ดิน ปูน ทราย สี ส าหรับตีเส๎นจราจร 
ฯลฯ และวัสดุอ่ืนๆ  ที่จัดอยูํในวัสดุประเภทนี้   

 
วัสดุยานพาหนะและขนสํง     จ านวน        8,000     บาท 
วัสดุยานพาหนะและขนสํง   จ านวน   8,000     บาท 
- คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  ตั้งไว๎  8,000  บาท  เพ่ือ

จํายเป็นคําวัสดุ อุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นวัสดุประเภทนี้   เชํน 
แบตเตอรี่ยางนอก ยางใน น้ ามันเบรก ไขควง ฯลฯ และอะไหลํ
เครื่องจักรกลตํางๆ  
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แผนงานการพาณิชย์ 

งานตลาดสด        รวม   2,522,000    บาท 
 งบด าเนินการ       รวม   2,522,000    บาท 
 คําตอบแทน       รวม       10,000    บาท 
 คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        จ านวน       10,000    บาท 

- คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว๎  10,000   
บาท  เพ่ือจํายเป็นคําอาหารท าการนอกเวลาราชการ ของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎างฯ  ที่ได๎รับค าสั่งให๎ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในกรณีจ าเป็นเรํงดํวนตามระเบียบฯ   

คําใช๎สอย       รวม  2,112,,000    บาท 
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ           จ านวน  2,112,,000    บาท 
- รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ  ตั้งไว๎  2,112,000   บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก  
ท าความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล๎อม   ตลาดสระทองตลาดทุํงเจริญ
ตลาดหนองแคน  คําธรรมเนียมแก๎ไขและติดตั้งมาตรน้ า , มิเตอร์
ไฟฟูาตลาดสดเทศบาล  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เข๎าลักษณะ
รายจํายประเภทนี้     
 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม     จ านวน     300,000     บาท 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม   จ านวน  300,000   บาท 
- คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน   ตั้งไว๎  300,000  บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาซํอมแซมทรัพย์สินหรือสิ่งกํอสร๎าง  เชํน  
หลังคา   โครงอาคาร   พ้ืน   แทํนอ่ืน ๆ  ตลาดสดเทศบาล  เป็นต๎น  
และรายจํายอื่นที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้    
 

คําวัสดุ       รวม   100,000 บาท 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            จ านวน      100,000       บาท 
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ   จ านวน  100,000  บาท 
- คําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  ตั้งไว๎  100,000   บาท  เพื่อ 

จํายเป็นคําซื้อหลอดไฟ  ปลั๊กไฟ  สายไฟอุปกรณ์ไฟฟูา และอ่ืน ๆ   
ตามระเบียบใช๎เปลี่ยนในอาคารหรือส านักงานตลาดของเทศบาล 
เมืองร๎อยเอ็ด   
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งานโรงฆําสัตว์        รวม 3,976,300     บาท 
งบบุคลากร       รวม 1,180,500     บาท 

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)      รวม 1,180,500     บาท 
เงินเดือนพนักงาน      จ านวน    511,000     บาท 
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว๎  511,000  บาท  เพ่ือ

จํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาลตามต าแหนํงและอัตราที่ได๎รับ
อนุมัติ  พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน    

คําจ๎างลูกจ๎างประจ า      จ านวน    239,000    บาท 
- คําจ๎างลูกจ๎างประจ า  ตั้งไว๎  239,000  บาท  เพ่ือจํายเป็น

คําจ๎างให๎แกํลูกจ๎างประจ าที่ปฏิบัติหนา๎ที่ในงานโรงฆําสัตว์พร๎อมทั้งเงิน
ปรับปรุงคําจ๎าง    

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง     จ านวน    391,300   บาท 
- คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ตั้งไว๎  391,300  บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างให๎แกํพนักงานจ๎างฯ ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในงานโรงฆําสัตว์   
 
 เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง     จ านวน      39,200    บาท 

- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว    ตั้งไว๎   39,200  บาท    
เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างฯ ที่ปฏิบัติ
หน๎าที่ในงานโรงฆําสัตว์   
 

งบด าเนินงาน       รวม 2,795,800   บาท 
คําตอบแทน       รวม     35,800   บาท 
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          จ านวน     30,000    บาท 
- คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว๎  30,000  

บาท  เพ่ือจํายให๎พนักงานเทศบาล  ลูกจ๎างประจ า และพนักจ๎างฯ  ที่ได๎รับ
ค าสั่งให๎ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจ าเป็นเรํงดํวน ตามระเบียบฯ   

 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน       5,800     บาท 
- เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว๎  5,800  บาท   

เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ๎างประจ า   
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คําใช๎สอย       รวม 2,160,000   บาท 

รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ           จ านวน 2,160,000      บาท 
- รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ  ตั้งไว๎  2,160,000  บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ปฏิบัติ 
งานในโรงฆําสัตว์  คําธรรมเนียมตํางๆ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง   
 

รายจาํยเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่น ๆ  
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน       15,000    บาท 
- คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว๎  15,000 บาท    

เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยง  คําเชําที่พัก  คํายานพาหนะของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎างฯ  ที่ได๎รับค าสั่งให๎เดินทางไปราชการ 
และรายจํายอื่น ๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   
 

โครงการท าบุญโรงฆําสัตว์เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   จ านวน        30,000   บาท 
- โครงการท าบุญโรงฆําสัตว์เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ตั้งไว๎    

30,000  บาท เพ่ือใช๎จํายเป็นคํารับรองในพิธีการหรือการจัดกิจกรรม 
ตามโครงการเชํนคําตอบแทนคําอาหารเครื่องดื่มในพิธีการคําพิธีการ 
ทางศาสนาคําจตุปัจจัยทัยทานตํางๆคําวัสดุอุปกรณ์คําสื่อในการ 
ประชาสัมพันธ์โครงการและอ่ืนๆที่เก่ียวข๎องกับโครงการดังกลําว   
 

โครงการบ๎านพักสุนัขจรจัด  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด    จ านวน      65,000    บาท 
- โครงการบ๎านพักสุนัขจรจัด  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   

ตั้งไว๎   65,000  บาท เพื่อใช๎จํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์   คําอาหารสุนัข    
คํายา  คําวัคซีน  คําสื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการ  และอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข๎องกับโครงการดังกลําว   
 

โครงการพัฒนาสถานที่จ าหนํายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัยใสํใจผู๎บริโภค  จ านวน   60,000  บาท   
- โครงการพัฒนาสถานที่จ าหนํายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย 

ใสํใจผู๎บริโภค  ตั้งไว๎  60,000  บาท  เพ่ือใช๎จํายในโครงการ  อาทิ
เชํน  กิจกรรมอบรมผู๎ประกอบการฆําสัตว์และจ าหนํายเนื้อสัตว์ใน
ตลาดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดคํารับรองพิธีการ  คําตอบแทนวิทยากร  
คําอาหารและเครื่องดื่ม  คําเบี้ยเลี้ยง  คําจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  
คําตรวจทางห๎องปฏิบัติการ ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืน ๆ   
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โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า   จ านวน     30,000   บาท 
- โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า   

ตั้งไว๎  30,000  บาท   เพ่ือใช๎จํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  คํายา   
คําวัคซีน  คําเบี้ยเลี้ยง  คําสื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการและอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข๎องกับโครงการดังกลําว   
 

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดตํอจากสัตว์สูํคน  จ านวน     20,000     บาท 
- โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคติดตํอจาก 

สัตว์สูํคน ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
คําเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ กิจกรรมอบรมให๎ความรู๎ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด คําตอบแทนวิทยากร คําสื่อประชาสัมพันธ์  
คําอาหาร  คําอาหารวํางและเครื่องดื่มในการจัดอบรมและอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข๎อง  
 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม         จ านวน      300,000      บาท 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม   จ านวน   300,000   บาท 
- คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  ตั้งไว๎  300,000  บาท  

เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  เครื่องใช๎ส านักงาน  รถยนต์   
เครื่องจักร  เป็นต๎น และรายจํายอื่นๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   
 

คําวัสดุ        รวม 80,000       บาท 
วัสดุงานบ๎านงานครัว            จ านวน 60,000       บาท 
วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน  60,000   บาท 
- คําวัสดุงานบ๎านงานครัว   ตั้งไว๎  60,000  บาท  เพ่ือจําย

เป็นคํากระทะ  เขํง  ไม๎กวาดผงซักฟอก  ฯลฯ  ในงานโรงฆําสัตว์ 
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎อง   
 
 วัสดุกํอสร๎าง       จ านวน    20,000     บาท 

วัสดุกํอสร๎าง จ านวน    20,000     บาท 
- คําวัสดุกํอสร๎าง  ตั้งไว๎  20,000  บาท  เพ่ือจํายเป็น 

คําเหล็กหิน ปูน ทํอ ทราย ฯลฯ ใช๎ซํอมแซมปรับปรุงโรงฆําสัตว์และ 
บริเวณอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง  
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แผนงานงบกลาง 

งบกลาง        รวม 48,417,260 บาท 
คําช าระหนี้เงินต๎น             จ านวน      6,911,460 บาท  

คําช าระหนี้เงินกู๎    ตั้งไว๎รวม   6,911,460   บาท   แยกเป็น 
- คําช าระหนี้เงิน  ก.ส.ท.     แยกเป็น 
ก. เพ่ือจํายช าระหนี้เงินกู๎เพ่ือซื้อที่ดินขยายโรงเรียนชุมชน 

หนองหญ๎าม๎าและโรงเรียนกีฬาท๎องถิ่นตามสัญญากู๎ เ งินเลขที่ 
887/45/2554  ลงวันที่   21  กุมภาพันธ์  2554  มีก าหนดช าระ   
15  งวด  อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ  3  ตํอปี  งวดนี้เป็นการช าระงวดที่ 6   
แยกเป็นเงินต๎น   529,900  บาท   

ข. เพ่ือจํายช าระหนี้เงินกู๎กํอสร๎างปรับปรุงโรงฆําสัตว์   
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   ตั้งไว๎   1,000,000  บาท   ตามสัญญากู๎เงิน 
เลขที ่101/101/2550   ลงวันที่ 10 มกราคม 2550 จ านวน 10 งวด  
ปลอดอัตราดอกเบี้ยงวดนี้เป็นการช าระงวดที่ 9  

ค. เพ่ือจํายช าระหนี้เงินกู๎  ก.ส.ท.  เพ่ือกํอสร๎างถนน  คสล. 
พร๎อมปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ตามสัญญากู๎เงินเลขที่  
918/76/2554  ลงวันที่  3  พฤษภาคม  2554 มีก าหนดช าระ 15 งวด 
อัตราดอกเบี้ย ร๎อยละ 3  ตํอปี งวดนี้เป็นการช าระงวดที่ 5 เงินต๎น
87,400 บาท   

-  คําช าระดอกเงินกู๎กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (RUDF) 
แยกเป็น 

ก.  เพ่ือจํายเป็นคําช าระหนี้เงินกู๎โครงการตลาดสระทอง 
(ระยะที่ 1)  ตามสัญญากู๎เงินเลขที่  19/2545  ลงวันที่  8  ตุลาคม  
2545  มีก าหนดช าระหนี้เงินต๎น  25  งวด  ช าระทุก 6 เดือน  งวดนี้
เป็นการช าระเงินต๎นงวดที่  22,23  เป็นเงินต๎น  3,724,560  บาท   

ข.  เพ่ือจํายเป็นคําช าระหนี้เงินกู๎โครงการตลาดสระทอง 
(ระยะที่ 2)  ตามสัญญาเงินกู๎เลขที่  20/2545  ลงวันที่  16  ธันวาคม  
2545  มีก าหนดช าระหนี้เงินต๎น  25  งวด ช าระทุก 6 เดือน  งวดนี้
เป็นการช าระเงินต๎นงวดที่  22,23 เป็นเงินต๎น  459,600  บาท  

-  คําช าระหนี้เงินกู๎ธนาคารออมสิน  ตามสัญญาเงินกู๎เลขที่  
4/2553   ลงวันที่  16  มีนาคม  2553  มีก าหนดช าระหนี้เงินต๎น  18  
งวด   งวดนี้เป็นการช าระเงินต๎นพร๎อมดอกเบี้ยงวดที่  5  เป็นเงินต๎น  
1,110,000  บาท   
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คําช าระดอกเบี้ย              จ านวน 1,666,200   บาท     
คําช าระดอกเบี้ย  ตั้งไว๎รวม  1,666,200 บาท แยกเป็น 
-  คําช าระดอกเบี้ย เงินกู๎  ก.ส.ท.     แยกเป็น 
ก. เพ่ือจํายช าระดอกเบี้ย เพ่ือซื้อที่ดินขยายโรงเรียนชุมชน

หนองหญ๎าม๎ าและโรง เรี ยนกีฬาท๎องถิ่นตามสัญญากู๎ เ งิ น เลขที่  
887/45/2554    ลงวันที่  21  กุมภาพันธ์  2554  มีก าหนดช าระ   
15  งวด  ตั้งไว๎   182,200  บาท   

ข. เพ่ือจํายช าระหนี้เงินกู๎  ก.ส.ท.  เพ่ือกํอสร๎างถนน  คสล. 
พร๎อมปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ตั้งไว๎  37,300  บาท   

ค. เพ่ือจํายเป็นคําดอกเบี้ยนอกสัญญาเงินกู๎  ตั้งไว๎  705,000  
บาท  ส าหรับจํายเป็นคําดอกเบี้ยนอกสัญญาเงินกู๎โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. จ านวน  9  โครงการ , โครงการวางระบบฯ CCTV  และ โครงการ
กํอสร๎างหลังคาโดมเชื่อมระหวํางอาคารฯ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
อัตราดอกเบี้ย ร๎อยละ 3 ตํอปี  

-  คําช าระดอกเบี้ยเงินกู๎กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค 
(RUDF) แยกเป็น 

ก.  เพ่ือจํายเป็นคําช าระดอกเบี้ยโครงการตลาดสระทอง 
(ระยะท่ี 1)  ตั้งไว๎  279,400 บาท  

ข.  เ พ่ือจํ ายเป็นคําช าระดอกเบี้ย เงินกู๎ โครงการตลาด 
สระทอง (ระยะท่ี 2)  ตั้งไว๎  ดอกเบี้ย  29,400  บาท  

-  คําช าระดอกเบี้ยก๎ูธนาคารออมสิน  ตั้งไว๎  432,900  บาท   
 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จ านวน    2,388,000   บาท 
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว๎  2,388,000  บาท   

เพ่ือจํายสมทบกองทุนประกันสังคม  โดยค านวณตั้งจํายในอัตราร๎อยละ  
5  ของคําจ๎างที่เทศบาลฯ จํายให๎แกํพนักงานจ๎าง 

   

เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ          จ านวน   25,534,800   บาท   

- เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ  ตั้งไว๎  25,534,800 บาท  เพ่ือจํายเป็น
เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุที่เข๎าเกณฑ์โดยจํายแบบขั้นบันได  ตามหนังสือดํวน
ที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1502  ลงวันที่  2 สิงหาคม  2559   

 

เบี้ยยังชีพคนพิการ            จ านวน   4,252,800    บาท   
- เบี้ยยังชีพผู๎พิการ  ตั้งไว๎  4,252,800  บาท  เพ่ือจํายเป็น 

เบี้ยยังชีพผู๎พิการที่เข๎าเกณฑ์โดยจํายเดือนละ  800 บาทตํอคน   
ตามหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1502  ลงวันที่  2 สงิหาคม  
2559   
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เบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส์             จ านวน     252,000     บาท   
- คําเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์  ตั้งไว๎  252,000   บาท  เพื่อจําย 

เป็นเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์  ที่เข๎าหลักเกณฑ์  ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นที่เข๎า
ลักษณะและจ าเป็นต๎องใช๎จําย  
 

ส ารองจําย          จ านวน      694,000    บาท 
- เงินส ารองจําย    ตั้งไว๎   694,000    บาท    

เพ่ือจํายกรณีจ าเป็นหรือกรณีฉกุเฉินตามความเหมาะสม  
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองท๎องถิ่น พ.ศ. 2541)    
 

รายจํายตามข๎อผูกพัน                  จ านวน    1,777,500   บาท 
1. เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท๎องถิ่น  ตั้งไว๎   

965,000   บาท  เพ่ือใช๎จํายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท๎องถิ่น   ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ
ลงวันที่   19  กุมภาพันธ์   2557  โดยสมทบไมํน๎อยกวํา  ร๎อยละ  60  
ของคําบริการสาธารณสุขที่ได๎รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

2. คําบ ารุ งสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย  ตั้ ง ไว๎  
312,500   บาท  เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงสันนิบาตแหํงประเทศไทย  
โดยค านวณตั้งจํายไมํน๎อยกวําร๎อยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับจริง
ประจ าปีที่ผํานมายกเว๎นเงินกู๎   เงินจํายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท   ไมํเกินเจ็ดแสนห๎าหมื่นบาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วําด๎วยรายจํายขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  เกี่ยวกับคําบ ารุงสมาคม   
พ.ศ.  2555   

3. คําใช๎จํายในการด าเนินการของศูนย์ความรํวมมือด๎าน
บรรเทาสาธารณภัย  ตั้งไว๎   400,000   บาท   เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จําย
ตามโครงการศูนย์ความรํวมมือด๎านบรรเทาสาธารณภัยตั้งจํายตาม
หนังสือ  ที่  มท  0810.4/ว 4524  ลงวันที่   27   ธันวาคม   2549   
และตั้งจํายตามมติการประชุมสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2  ประจ าปี  2550  เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2550   

4. คําสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  ตั้งไว๎   100,000  บาท   
เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับกองทุนสวัสดิการชุมชน   ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดร๎อยเอ็ด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย  ที่  มท  0891.4/ว 2502  ลงวันที่ 20  สิงหาคม  2553   
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เงินชํวยพิเศษ                จ านวน    30,000    บาท 
- เงินชํวยพิเศษ  ตั้งไว๎  30,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงิน 

ชํวยเหลือพิเศษคําท าศพพนักงานและพนักงานจ๎างของเทศบาลฯ   
กรณีตายในระหวํางรับราชการ  โดยให๎จํายจ านวนสามเทําของอัตรา
คําตอบแทนปกติท้ังเดือนในเดือนสุดท๎ายกํอนวันถึงแกํความตาย   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยบ าเหน็จบ านาญลูกจ๎างหนํวย
ราชการบริหารสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2542  และตามประกาศ  กทจ.  
ร๎อยเอ็ด  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง  ลงวันที่  
30  สิงหาคม  2547   
 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (กบท.)  จ านวน   3,519,000   บาท 
- คําสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ (กบท.)  ตั้งไว๎       

3,519,000  บาท  เพ่ือจํายสมบทกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น โดยค านวณตั้งจํายร๎อยละ 2  ของรายได๎  
ในงบประมาณรายจํายประจ าปี (ไมํรวมเงินรายได๎จากพันธบัตร 
เงินกู๎ เงินที่มีผู๎อุทิศให๎และเงินอุดหนุน ) ตามมาตรา 6 แหํง
พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2500 
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดํวนมาก  ที่  มท   0313.4/
ว 1710  ลงวันที่   23  กรกฎาคม  2544   

 
เงินชํวยเหลือคําครองชีพผู๎รับบ านาญ (ช.ค.บ.)                      จ านวน    1,170,000   บาท 
- เงินชํวยเหลือคําครองชีพผู๎รับบ านาญ (ช.ค.บ.) ตั้งไว๎   

1,170,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือคําครองชีพพนักงาน
เทศบาลผู๎รับบ านาญ   โดยตั้งจํายจากจ านวนที่จะต๎องจํายจริง   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินชํวยเหลือคําครองชีพ   
ผู๎รับบ านาญของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2522 (ฉบับแรก 
จนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 16)  พ.ศ. 2558) 
 

เงินบ าเหน็จลูกจ๎างประจ า     จ านวน    221,500    บาท 
- เงินชํวยเหลือบ าเหน็จลูกจ๎างประจ า ตั้งไว๎  221,500   บาท   

เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือบ าเหน็จลูกจ๎างประจ ารายเดือน   โดยตั้งจําย
จากจ านวนที่จะต๎องจํายจริง  
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สํวนที่ 3 
 

งบประมาณรายจํายเฉพาะการ 

 

งบประมาณรายจํายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

 

ของ 

 

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

 

อ าเภอเมืองรอ๎ยเอด็   จังหวัดร๎อยเอด็ 
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รายรับงบประมาณรายจํายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
 ประกอบงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

   รายรับจริง 
   2556 2557 2558 
 หมวดรายได๎       
   ก าไรจ าหนํายทรัพย์หลุด       
   ก าไรจากการจ าหนํายทรัพย์หลุด 1,950,743 3,126,423 3,417,484 
   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร       
   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,371.53 3,471.79 1,985.03 
   ดอกเบี้ยรับจ าน า       
   ดอกเบี้ยรับจ าน า 31,161,143 29,677,403 30,372,473 
   รายได๎เบ็ดเตล็ด       
   รายได๎เบ็ดเตล็ด - 3,730 170 
 หมวดรายได๎อื่น       
   เงินท านุบ ารุงท๎องถิ่น 30% 5,955,479.74 6,800,415.49 6,708,382.24 
   ทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล 50% 10,918,379.51 11,334,025.82 11,180,637.06 
   บ าเหน็จรางวัลร๎อยละ 20% 2,977,739.87 4,533,610.33 4,472,254.82 
 รวมรายรับ 52,964,856.65 55,479,079.43 56,153,386.15 
 

รายจํายงบประมาณรายจํายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  รายจํายจริง 
  2556 2557 2558 

งบกลาง 7,043,687.09 7,067,300.07       6,067,602.09  
งบบุคลากร 1,956,974 2,041,980           1,857,883  
งบด าเนินงาน 1,360,612.80 876,589.19       1,331,365.24  
งบลงทุน 35,000 -                    -    
งบรายจํายอื่น 19,851,599.12 22,668,051.64                    -    

รวมรายจําย 30,247,873.01 32,653,920.90 9,256,850.33 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายรับเฉพาะสถานธนานุบาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

อ าเภอเมือง  จังหวัดร๎อยเอ็ด 
 

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น  61,511,000 บาท  แยกเป็น 
 รายได๎  เป็นเงิน   36,011,000   บาท 

ก าไรจ าหนํายทรัพย์หลุด      รวม     4,000,000    บาท 
ก าไรจากการจ าหนํายทรัพย์หลุด           จ านวน     4,000,000   บาท 
ก าไรจากการจ าหนํายทรัพย์หลุด    ตั้งไว๎    4,000,000  บาท   

โดยค านวณจากการจ าหนํายทรัพย์หลุดในปีที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ 
 

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร              รวม    10,000   บาท 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร           จ านวน   10,000   บาท 
ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   ตั้งไว๎   10,000   บาท   

โดยค านวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแตํเดือนตุลาคม 2558 
ถึงเดือนกันยายน 2559 เป็นเกณฑ์ 
 

ดอกเบีย้รับจ าน า      รวม    32,000,000   บาท 
ดอกเบี้ยรับจ าน า            จ านวน   32,000,000   บาท 
ดอกเบี้ยรับจ าน า ตั้งไว๎    32,000,000    บาท 

โดยค านวณจากดอกเบี้ยรับจ าน าเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 
2559 เป็นเกณฑ์ 
 

รายได๎เบ็ดเตล็ด         รวม         1,000     บาท 
รายได๎เบ็ดเตล็ด               จ านวน         1,000     บาท 
รายได๎เบ็ดเตล็ด   ตั้งไว๎   1,000  บาท  เป็นรายได๎เบ็ดเตล็ด

ตํางๆที่ไมํเข๎าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ 
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รายได๎อื่น  เป็นเงิน   25,500,000   บาท 
เงินท านุบ ารุงท๎องถิ่น  30 %     จ านวน      7,650,000   บาท 
เงินท านุบ ารุงท๎องถิ่น  30 % ของก าไรสุทธิ         

เป็นเงิน  7,650,000  บาท 
 

ทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล   50 %    จ านวน    12,750,000   บาท 
ทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล   50 % 

ของก าไรสุทธิ   เป็นเงิน   12,750,000   บาท   
 
บ าเหน็จรางวัล  20 %        จ านวน     5,100,000   บาท 
บ าเหน็จรางวัล  20 %  ของก าไรสุทธิ           

เป็นเงิน   5,100,000  บาท   
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจําย 
งบประมาณรายจํายเฉพาะ  สถานธนานุบาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด  จังหวัดร๎อยเอ็ด 

ประมาณการรายจํายรวมทั้งสิ้น 36,786,900 บาท  จํายจากรายได๎ 

งบบุคลากร  เป็นเงิน  2,520,000     บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     รวม 2,520,000 บาท 
เงินเดือนพนักงาน                                           จ านวน 2,400,000 บาท 
เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว๎  2,400,000  บาท  เพ่ือจําย

เป็นคําจ๎างพนักงานสถานธนานุบาล  จ านวน  9 อัตรา  
 

เงินประจ าต าแหนํง     จ านวน   120,000          บาท 
เงินประจ าต าแหนํง ตั้งไว๎ 120,000 บาท  เพื่อจํายให๎

พนักงานสถานธนานุบาลผู๎ด ารงต าแหนํง ผู๎จัดการสถานธนานุบาล 
ผู๎ชํวยผู๎จัดการสถานธนานุบาล  
 

งบด าเนินงาน      เป็นเงิน  1,715,000    บาท 
คําตอบแทน         รวม           1,133,000     บาท 
คําเบี้ยเลี้ยงในการจ าหนํายทรัพย์หลุด             จ านวน               24,000     บาท 
คําเบี้ยเลี้ยงในการจ าหนํายทรัพย์หลุด  ตั้งไว๎  24,000  

บาท  เพ่ือจํายให๎กับเจ๎าหน๎าที่ผู๎ด าเนินการจ าหนํายทรัพย์หลุด  
 
คําพาหนะเหมาจําย      จ านวน  100,000       บาท 
คําพาหนะเหมาจําย  ตั้งไว๎  100,000 บาท เพ่ือจํายเป็น

คําตอบแทนนายกเทศมนตรี ประจ าทุกเดือน   
 
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว     จ านวน   80,000     บาท 
เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวของพนักงาน  ตั้งไว๎  80,000  

บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวของพนักงาน 
สถานธนานุบาล     
 

เงินรางวัลเจ๎าหน๎าที่      จ านวน   120,000  บาท 
เงินรางวัลเจ๎าหน๎าที่ ตั้งไว๎  120,000 บาท  เพ่ือจํายเป็น

คําตอบแทนให๎กับผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎ตรวจการสถานธนานุบาลและ
เจ๎าหน๎าที่ในวันตรวจทรัพย์รับจ าน า  
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เงินสมทบเงินสะสม      จ านวน  240,000   บาท 
 เงินสมทบเงินสะสม  ตั้งไว๎  240,000 บาท  เพ่ือจํายเป็น
เงินสมทบให๎กับพนักงานสถานธนานุบาล  ร๎อยละ 10 ของคําจ๎าง
ประจ า 
 

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร        จ านวน  50,000    บาท 
 เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว๎   50,000   บาท   
เพ่ือจํายให๎แกํพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิ์เบิกเงินชํวยเหลือ
การศึกษาบุตรได๎ตามระเบียบฯ   
 

คําตอบแทนพิเศษ      จ านวน   35,000     บาท 
คําตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล  ผู๎ได๎รับ

คําจ๎างถึงขั้นสูงของต าแหนํง  ตั้งไว๎  35,000  บาท   เพ่ือจํายเป็น
คําตอบแทนพนักงานที่เงินคําจ๎างเต็ม  

 
คําเชําบ๎าน       จ านวน  70,000    บาท 
คําเชําบ๎าน  ตั้งไว๎  70,000 บาท เพ่ือจํายให๎แกํพนักงาน

สถานธนานุบาลที่โอน (ย๎าย) มาจากที่อ่ืนและมีสิทธิ์เบิกจํายคําเชํา
บ๎านได๎ตามระเบียบฯ  

 
เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล     จ านวน   200,000 บาท 
เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล  ตั้งไว๎   200,000 บาท   

เพ่ือจํายให๎แกํพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ 
 

คําอาหาร       จ านวน   214,000     บาท 
คําอาหาร   ตั้ ง ไว๎   214 ,000  บาท เ พ่ือจํายเป็น

คําอาหารประจ าวันท าการให๎แกํพนักงานสถานธนานุบาล    
  

คําใช๎สอย       รวม 261,000      บาท 
รายจํายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่น   
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน   30,000     บาท 
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว๎  30,000 บาท

เพ่ือจํายเป็นคําพาหนะ คําที่ พัก และคําเบี้ยเลี้ยงเดินทางให๎
พนักงานสถานธนานุบาล  ในการ เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่ เข๎าลักษณะรายจําย
ประเภทนี้   
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โครงการวันที่ระลึกการกํอตั้งสถานธนานุบาลของ อปท.  จ านวน   15,000     บาท 
คําใช๎จํายในการจัดงานวันที่ระลึกการกํอตั้งสถานธนานุบาล

ตั้งไว๎  15,000  บาท  เพ่ือจํายในการจัดท ากิจกรรมในวันที่ระลึกการ
กํอตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในวันที่  12  
พฤษภาคม  ของทุกปี   

 
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ     จ านวน   146,000     บาท 
คําจ๎างหมาบริการ      จ านวน    20,000      บาท 
คําจ๎างเหมาบริการ ตั้งไว๎  20,000 บาท  เพ่ือจํายเป็น

คําจ๎างเหมาให๎กับผู๎รับจ๎างท าการอยํางใดอยํางหนึ่ง  ซึ่งมิใชํเป็นการ
ประกอบดัดแปลง  ตํอเติมสร๎างครุภัณฑ์หรือสิ่งกํอสร๎าง และอยูํใน
ความรับผิดชอบของผู๎รับจ๎าง  เชํน  จ๎างเหมาสูบน้ า คําจ๎างเหมา
แบกหามสัมภาระ  คําบริการก าจัดปลวก และคําจ๎างเหมาแรงงาน
ท าของตําง ๆ เป็นต๎น 
 

คําเชําอาคาร       จ านวน   37,000    บาท 
คําเชําพื้นที่ราชพัสดุ   ตั้งไว๎   37,000   บาท    เพ่ือจําย

เป็นคําจัดสรรประโยชน์ที่ดิน  คําตอบแทนการใช๎ที่ดินระหวําง
กํอสร๎าง  คําเชําพ้ืนที่  และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎อง
ในการจัดตั้งสถานธนานุบาล  ตามหนังสือ  จ.ส.ท. ที่   มท  
0801.5/ว 675  ลงวันที่7  มีนาคม  2548 

 
คําธรรมเนียมใบอนุญาต     จ านวน    5,000    บาท 
คําธรรมเนียม  ตั้ งไว๎  5 ,000  บาท  เพ่ือจํายเป็น

คําธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาล และจํายคําธรรมเนียม
อ่ืน ๆ   

 
คําเบี้ยประกันอัคคีภัย        จ านวน    10,000    บาท    
คําเบี้ยประกันอัคคีภัย  ตั้งไว๎   10,000 บาท   เพ่ือจําย

เป็นคําเบี้ยประกันอัคคีภัยและทรัพย์สินสถานธนานุบาล  
 

คําภาษีโรงเรือนและท่ีดิน       จ านวน    9,000    บาท   
คําภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ตั้งไว๎  9,000บาท  เพ่ือจําย

เป็นคําภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   
 

คําสอบบัญชี       จ านวน    60,000   บาท   
คําสอบบัญชี    ตั้งไว๎  60,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคํา

สอบบัญชี ตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท.ที่ มท 0801.5/ ว 524   
ลงวันที่  21  พฤษภาคม  2557   
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คําอากรแสตมป์      จ านวน     5,000    บาท   
คําอากรแสตมป์  ตั้งไว๎  5,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคํา

อากรในการใช๎เช็คกรณีเบิกเกินบัญชีจากธนาคารหรือสถาบัน
การเงิน   
 

รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    จ านวน   10,000     บาท 
คํารับรอง       จ านวน    10,000    บาท 
คํารับรอง  ตั้งไว๎  10,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําอาหาร

และเครื่องดื่มรับรองผู๎ตรวจการสถานธนานุบาลและผู๎มาเยี่ยมชม
หรือด าเนินกิจการอ่ืนใดอันเป็นไปเพ่ือประโยชน์แกํสถานธนานุบาล   

 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม            จ านวน  60,000     บาท 
- คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว๎   60,000  

บาท  เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 
สิ่งกํอสร๎าง   ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ตลอดจนทรัพย์สิน
อ่ืน ๆ  ของสถานธนานุบาล  
 

คําวัสดุ       รวม 165,000      บาท 
วัสดุส านักงาน             จ านวน 100,000      บาท 
- คําวัสดุส านักงาน  ตั้งไว๎  100,000 บาท  เพ่ือจํายเป็น

คําแบบพิมพ์ตําง ๆ   และคําใช๎จํายในการเก็บรักษาทรัพย์สิน 
สถานธนานุบาล    
 

คําวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน   10,000     บาท 
- คําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  ตั้งไว๎  10,000 บาท  เพ่ือจําย

เป็นคําวัสดุและอุปกรณ์การไฟฟูาเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล  
 
คําวัสดุงานบ๎านงานครัว     จ านวน  10,000    บาท 
- คําวัสดุงานบ๎านงานครัว  ตั้งไว๎  10 ,000 บาท  เพ่ือ

จํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการท าความสะอาดสถานธนานุบาล 
ตลอดจนวัสดุงานบ๎านงานครัวทุกชนิดที่จัดอยูํในประเภทนี้   
 

คําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น     จ านวน  10,000   บาท 
- คําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  ตั้งไว๎  10,000  บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่นตําง ๆ    
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คําวัสดุคอมพิวเตอร์      จ านวน   30,000     บาท 
- คําวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว๎  30,000 บาท  เพ่ือจําย

เป็นคําวัสดุที่ใช๎กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
วัสดุอื่น       จ านวน    5,000    บาท 
- คําใช๎จํายในการเก็บรักษาของ  ตั้งไว๎  5,000   บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเก็บรักษาของรับจ าน าสถานธนานุบาล      
 

คําสาธารณูปโภค      รวม 156,000      บาท 
คําไฟฟ้า            จ านวน 120,000      บาท 
- คําไฟฟูา  ตั้งไว๎  120,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟูา

สถานธนานุบาล   
 
คําน้ าประปา       จ านวน   10,000    บาท 
- คําน้ าประปา  ตั้งไว๎  10,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคํา

น้ าประปาสถานธนานุบาล   
 
คําโทรศัพท์       จ านวน   20,000     บาท 
- คําโทรศัพท์  ตั้งไว๎   20,000 บาท    เพ่ือจํายเป็นคํา

โทรศัพท์ของสถานธนานุบาล  
 
คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    จ านวน   1,000     บาท 
- คําสื่อสารอ่ืน  ตั้งไว๎  1,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคํา

สื่อสารอื่นเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล   
 

คําไปรษณีย์โทรเลข      จ านวน   5,000    บาท 
- คําไปรษณีย์โทรเลข  ตั้งไว๎  5,000 บาท  เพ่ือจํายเป็น

คําจัดสํงเอกสารหรือหนังสือราชการตําง ๆ   
 

งบลงทุน        เป็นเงิน     79,900 บาท 
คําครุภัณฑ์           รวม      79,000 บาท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       จ านวน      79,900 บาท 
จัดซื้อครุภัณฑ์สถานธนานุบาล  ตั้งไว๎  79,900  บาท  

ดังนี้ 
1) จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร๎อมอุปกรณ์  ตั้งไว๎  22,000  

บาท    เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร๎อมอุปกรณ์ จ านวน  
1  ชุด ประกอบด๎วย 
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-   CPU  ไมํน๎อยกวํา  4 แกนหลัก (4core) 
-   ความเร็วไมํน๎อยกวํา 2.7 GHZ  จ านวน 1 หนํวย 
-   Cache Memory ขนาดไมํน๎อยกวํา 6 MB  
- มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจาก

แผงวงจรหลักมีหนํวยความจ าขนาดไมํน๎อยกวํา 1 GB 
-  RAM ชนิด DDR3  หรือดีกวําไมํน๎อยกวํา 4  GB  

จ านวน 1 หนํวย  
-  HARD DISK ชนิด SATA หรือดีกวํา ความจุไมํน๎อย

กวํา 1 TB จ านวน 1 หนํวย 
-  มี DVD – RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network interface)  

แบบ 10/100/1000 base - t หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา  1 ชํอง   
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวํา มี Contrast Ratio  

ไมนํ๎อยกวํา 600:1 และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หนํวย 
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนา

เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฎิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 
– 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560  หน๎า  287)  

2) จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา  ตั้งไว๎  6,400  บาท  เพ่ือจําย
เป็นคําจัดซื้อก าลังไฟไมํต่ ากวํา ๘๐๐ VA จ านวน  2  เครื่อง 

(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฎิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 
– 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560  หน๎า  289) 

3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์  ตั้งไว๎  44,000  บาท  เพื่อจํายเป็น 
คําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครํสั้น  จ านวน  2
เครื่อง ประกอบด๎วย 

- จ านวนหัวพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 24 เข็ม 
- ความกว๎างในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 80 คอลัมน์ 
- มีความเร็วขณะพิมพ์รําง ขนาด 10  ตัวอักษรตํอนิ้ว  

ได๎ไมํน๎อยกวํา 400 ตัว อักษรตํอวินาที 
- มีความละเอียดไมํน๎อยกวํา 360x360 dpi 

(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฎิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 
– 2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560  หน๎า  289)   
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ           จ านวน       7,500       บาท 
- จัดซื้อเครื่องบันทึกกล๎องวงจรปิด  ตั้งไว๎   7,500   บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องบันทึกกล๎องวงจรปิด  จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด๎วย 

- บันทึกภาพความละเอียด 1280 x 720 P 
- การแสดงภาพออกแบบ VGA , HDMI 1080P 
- ดูผํานมือถือระบบออนไลน์ Lan , Cioud 
- ตัวเก็บข๎อมูล 1 TB 
- ใช๎สายสัญญาณชนิด RG6 Cable 

(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฎิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 
2562)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2560  หน๎า  290)   
 

งบรายจํายอ่ืน      เป็นเงิน  156,100      บาท 
รายจํายอ่ืน      จ านวน   156,100      บาท 
คําใช๎จํายฝ่ายอ านวยการ    จ านวน           156,100     บาท 
- คําใช๎จํายฝุายอ านวยการ ตั้งไว๎  156,100  บาท  เพ่ือ

จํายให๎ส านักงาน จ.ส.ท.  ตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 
0801.5/ว 1337 ลงวันที่  13  มิถุนายน  2559  
 

รายจํายจากก าไรสุทธิ     เป็นเงิน   25,500,000  บาท 
- หมวดรายจํายอื่น  เงินก าไรสุทธิ  ตั้งไว๎  25,500,000  บาท 
 
บ าเหน็จรางวัล 20 %     จ านวน             5,100,000  บาท 
- เงินบ าเหน็จรางวัล 20 % ของก าไรสุทธิ  ตั้งไว๎  

5,100,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงิน รางวัลประจ าปี ให๎แกํ
เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานธนานุบาล   ตั้งจํายจากเงินก าไร
สุทธิ   

 

เงินท านุบ ารุงท๎องถิ่น  30%    จ านวน    7,650,000    บาท 
- เงินบูรณะท๎องถิ่น 30 % ของก าไรสุทธิ  ตั้งไว๎ 

7,650,000  บาท เพ่ือจํายเป็นเงินบูรณะท๎องถิ่นให๎แกํเทศบาล   
ตั้งจํายจากเงินก าไรสุทธิ   
 

ทุนด าเนิการของสถานธนานุบาล 50 %   จ านวน       12,750,000      บาท 
- เงินทุนด าเนินการ  50  %  ของก าไรสุทธิ  ตั้งไว๎ 

12,750,000  บาท    เพ่ือจํายเป็นเงินทุนด าเนินการ   ให๎แกํ
สถานธนานุบาล  ตั้งจํายจากก าไรสุทธิ    
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งบกลาง      จ านวน      6,815,900       บาท 
คําธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร    จ านวน      4,000,000       บาท 
- คําธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร  ตั้งไว๎  4,000,000  

บาท  เพ่ือจํายเป็นคําดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารพาณิชย์ 
 

รายจํายตามข๎อผูกพัน      จ านวน  675,900   บาท 
- รายจํายตามข๎อผูกพัน    ตั้งไว๎  675,900  บาท  เพ่ือสํง

เป็นเงินสมทบสวัสดิการหลังพ๎นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล  
ในอัตราร๎อยละ  2  ของรายได๎ในปีที่ลํวงมา  ตามหนังสือที่ มท.
0801.5/ว 1340  ลงวันที่  16  มิถุนายน  2559 
 

คําช าระดอกเบี้ยเงินกู๎      จ านวน    340,000    บาท 
- เพ่ือช าระดอกเบี้ยเงินก๎ู ก.บ.ท.  เป็นเงิน  340,000  บาท

ตามสัญญาเงินกู๎  เลขที่ 213/6/2555  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554  
เป็นการช าระงวดที่ 5  จ านวนเงิน  340,000  บาท 
 

คําช าระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู๎     จ านวน    1,800,000   บาท 
- เพ่ือช าระดอกเบี้ยเงินก๎ู  ก.ส.ท.  ตั้งไว๎  1,800,000  บาท

ตามสัญญาเงินกู๎เลขที่  1635/78/2559  ลงวันที่  26  พฤษภาคม  
2559  เป็นการช าระงวดที่  1  จ านวนเงิน  1,800,000  บาท 
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