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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
ทํานประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

 บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู๎บริหารของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด จะได๎เสนอรํางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจํายประจ าปีตํอสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู๎บริหาร
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดจึงขอชี้แจงให๎ทํานประธานและสมาชิกทุกทํานได๎ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  ดังตํอไปนี้ 
 

1. สถานะการคลัง 

 1.1 งบประมาณรายจํายทั่วไป 

ปัจจุบันเทศบาล มียอดสถานะการคลัง  ณ  วันที่   31  กรกฎาคม   พ.ศ. 2558  ดังนี ้

  1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 217,035,334  บาท 

  1.1.2 เงินสะสม   120,544,198.62  บาท 

  1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม    56,989,061.70 บาท 

  1.1.4 รายการกันเงินไว๎แบบกํอหนี้ผูกพันและยังไมํได๎เบิกจํายจ านวน  3  โครงการ  ดังนี้ 

   1. โครงการจ๎างที่ปรึกษาประเมินและพัฒนาหลักสูตร        2,500,000  บาท  

   2. โครงการกํอสร๎างอาคารตลาดสระทอง                  4,467,000  บาท 

   3. โครงการกํอสร๎างอาคารเรียนวัดปุาเรไร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 9,667,000  บาท 

    รวม       16,634,000      บาท 

    1.2  เงินกู๎คงค๎าง   42,374,899.58  บาท  
 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  2557 

(1)     รายรับจริงทั้งสิ้น   486,089,822.97   บาท  ประกอบด๎วย 

  หมวดภาษีอากร      21,917,359.99   บาท 

  หมวดคําธรรมเนียมคําปรับและใบอนุญาต   11,862,121.00  บาท 

  หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน     15,154,688.79  บาท 

  หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    6,800,415.49  บาท 

   
 



 
 
 

หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด       5,825,726.49  บาท  

  หมวดภาษีจัดสรร             112,659,249.04  บาท 

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             229,305,809.00   บาท 

(2)     เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์    82,564,453.17    บาท 

(3)    รายจํายจริงจ านวน  462,712,951.93   บาท   ประกอบด๎วย 

 งบกลาง       16,873,996.31  บาท 

 งบบุคลากร(หมวดเงินเดือนคําจ๎างประจ า           183,056,393.27  บาท 

และคําจ๎างชั่วคราว) 

งบด าเนินงาน (หมวดคําตอบแทน ใช๎สอยและวัสดุ          129,721,709.18  บาท 

และหมวดคําสาธารณูปโภค)   

 งบลงทุน  (หมวดคําครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง)      26,045,400  บาท 

 งบรายจํายอื่น(หมวดรายจํายอื่น)              50,000  บาท 

 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)       24,401,000  บาท 

(4)   รายจํายที่จํายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์  82,564,453.17  บาท 
 

3. งบเฉพาะการ 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  มีรายรับจริง 55,479,079.43  บาท  รายจํายจริง  33,020,141.31 บาท 

 ณ  วันที่  31  กรกฎาคม  2558 

  กู๎เงินจากธนาคาร ออมสิน    จ านวน      150,000,000  บาท 

  กู๎เงินจากธนาคารกรุงไทย    จ านวน        32,000,000 บาท 

กู๎เงินจาก กบท.     จ านวน        23,576,434.65 บาท 

ก าไรสุทธิ     จ านวน        22,361,274.12 บาท 

  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น    จ านวน             15,822.59   บาท 

  ทรัพย์จ าน า  จ านวน             243,933,200   บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

2.1 รายรับ 
 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2557 

ประมาณการ 
ปี 2558 

ประมาณการ 
ปี 2559 

1. รายได้จัดเก็บเอง    

หมวดภาษีอากร 21,917,359.99 20,530,000 23,230,000 

หมวดคําธรรมเนียมคําปรับและใบอนุญาต 11,862,121 10,704,000 11,934,000 

หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน 15,154,688.79 12,230,000 13,430,300 

หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 6,800,415.49 7,200,000 7,350,000 

หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด 5,825,726.49 4,226,000 4,526,000 

    รวมรายได้จัดเก็บเอง 61,560,311.76 54,890,000 60,470,300 

2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 112,659,249.04 107,630,000 114,820,000 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

112,659,249.04 107,630,000 114,820,000 

3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 229,305,809 252,750,000 276,140,520 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

229305,809 252,750,000 276,140,520 

รวม 403,525,370 397,270,000 451,430,820 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

2.2 รายจ่าย 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2557 
ประมาณการ 

ปี 2558 
ประมาณการ 

ปี 2559 
จ่ายจากงบประมาณ    
    งบกลาง 16,873,996.31 20,824,560 19,984,490 
    งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน คําจ๎างประจ า และ
คําจ๎างชั่วคราว) 

183,056,393.27 203,682,760 239,995,280 

    งบด าเนินงาน  (หมวดคําตอบแทน ใช๎สอยและวัสดุ 
และหมวดคําสาธารณูปโภค)   

129,721,709.18 141,021,740 159,778,620 

    งบลงทุน (หมวดคําครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 26,045,400 3,604,400 5,504,400 
    งบรายจํายอื่น(หมวดรายจํายอื่น) 50,000 100,000 150,000 
    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 24,401,000 25,976,000 25,992,000 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 380,148,498.76 395,209,460 451,404,790 
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ส่วนที ่2 
 

เทศบัญญัติ 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของ 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

อ าเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 52,756,660 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 16,820,300 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

แผนงานการศึกษา 273,017,900 

แผนงานสาธารณสุข 12,052,800 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4,279,600 

แผนงานเคหะและชุมชน 45,467,400 

แผนสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 1,115,000 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 11,679,440 

ด้านการเศรษฐกิจ  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,398,600 

แผนงานการพาณิชย์ 6,832,600 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน  

แผนงานงบกลาง 19,984,490 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 451,404,790 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

งบ\งาน งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ 

งานบริหาร 
งานคลัง 

รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 6,208,560 - -   6,208,560 
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 13,595,400 2,190,000 8,122,400 23,907,800 
งบด าเนินงาน     
คําตอบแทน 965,200 133,100 444,800      1,543,100                                 
คําใช๎สอย 3,743,000 450,000 960,000   5,153,000 
คําวัสดุ 2,260,000 - 9,055,000 11,315,000 
คําสาธารณูปโภค 4,090,000 - -  4,090,000 
งบลงทุน     
คําครุภัณฑ์ 325,100 41,200 76,900   443,200 
คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง     
งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจํายอื่น 50,000 - - 50,000 
งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน 46,000 - - 46,000 

รวม 31,283,260 2,814,300 18,659,100   52,756,660 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

          งบ\งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ 

การรักษาความ
สงบภายใน 

งานป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 

งานเทศกิจ 
 

รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 10,030,100 - 3,846,100 13,876,200 
งบด าเนินงาน     
คําตอบแทน 653,600 - 230,500 884,100 
คําใช๎สอย 70,000 1,390,000 160,000 1,620,000 
คําวัสดุ 340,000 - 100,000 440,000 
คําสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน     
คําครุภัณฑ์ - - - - 
คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจํายอื่น - - - - 
งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน - - - - 

รวม 11,093,700 1,390,000 4,336,600 16,820,300 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

แผนงาน  การศึกษา 

          งบ\งาน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

งานระดับก่อน 
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

งานระดับก่อน 
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา

(กรมก าหนดฯ) 

งานระดับ
มัธยมศึกษา 

งานศึกษาไม่
ก าหนดระดับ 

รวม 

งบบุคลากร       
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 7,152,800 8,036,000 141,966,750 3,496,430 - 160,651,980 
งบด าเนินงาน       
คําตอบแทน 304,800 5,000 482,300 - - 792,100 
คําใช๎สอย 894,000 3,355,000 43,757,010 12,239,190 2,380,000 62,625,200 
คําวัสด ุ 150,000 1,150,000 19,422,620 - - 20,722,620 
คําสาธารณูปโภค - - - - - - 
งบลงทุน       
คําครุภัณฑ ์ - 1,310,000 - - - 1,310,000 
คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง - - 1,600,000 - - 1,600,000 
งบรายจ่ายอื่น       
รายจํายอื่น - 100,000 - - - 100,000 
งบเงินอุดหนุน       
เงินอุดหนุน - - 25,216,000 - - 25,216,000 

รวม 8,501,600 13,956,000 232,444,680 15,735,620 2,380,000 273,017,900 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

แผนงาน  สาธารณสุข 

          งบ\งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

รวม 

งบบุคลากร    
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 4,087,100 4,535,800 8,622,900 
งบด าเนินงาน    
คําตอบแทน 138,700    286,800 425,500 
คําใช๎สอย 1,030,000 1,159,400       2,189,400 
คําวัสดุ 5,000  510,000 515,000 
คําสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
คําครุภัณฑ์ - - - 
คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน    
รายจํายอื่น - - - 
งบเงินอุดหนุน    
เงินอุดหนุน - 300,000 300,000 

รวม 5,260,800 6,792,000 12,052,800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 



 
 
 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 

          งบ\งาน งานบริหารทั่วไปสังคมสงเคราะห์ รวม 
งบบุคลากร   
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 3,597,600 3,597,600 
งบด าเนินงาน   
คําตอบแทน 77,500 77,500 
คําใช๎สอย 430,000 430,000 
คําวัสดุ 120,000 120,000 
คําสาธารณูปโภค - - 
งบลงทุน   
คําครุภัณฑ์ 54,500 54,500 
คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง - - 
งบรายจ่ายอ่ืน   
รายจํายอื่น - - 
งบเงินอุดหนุน   
เงินอุดหนุน - - 

รวม 4,279,600 4,279,600 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

แผนงาน  เคหะและชุมชน 

          งบ\งาน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 5,535,800 1,852,600 6,724,100 14,112,500 
งบด าเนินงาน     
คําตอบแทน 279,900 122,000 200,000 601,900 
คําใช๎สอย 3,670,000 5,328,000 11,186,000 20,184,000 
คําวัสดุ 5,850,000 1,280,000 1,990,000 9,120,000 
คําสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน     
คําครุภัณฑ์ 452,000 137,000 560,000 1,149,000 
คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง 300,000 - - 300,000 
งบรายจ่ายอ่ืน     
รายจํายอื่น - - - - 
งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน - - - - 

รวม 16,087,700 8,719,600 20,660,100 45,467,400 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

แผนงาน  สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

          งบ\งาน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน รวม 
งบบุคลากร   
เงินเดือน (ฝุายประจ า) - - 
งบด าเนินงาน   
คําตอบแทน - - 
คําใช๎สอย 1,115,000 1,115,000 
คําวัสดุ - - 
คําสาธารณูปโภค - - 
งบลงทุน   
คําครุภัณฑ์ - - 
คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง - - 
งบรายจ่ายอ่ืน   
รายจํายอื่น - - 
งบเงินอุดหนุน   
เงินอุดหนุน - - 

รวม 1,115,000 1,115,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

          งบ\งาน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานกีฬา
และ

นันทนาการ 
(ตามที่กรม 
ส่งเสริมฯ
ก าหนด) 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

รวม 

งบบุคลากร       
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 738,100 - 211,940 - 1,084,400 2,034,440 
งบด าเนินงาน       
คําตอบแทน 44,000 - - - 20,000 64,000 
คําใช๎สอย 25,000 3,600,000 6,000 3,780,000 435,000 7,846,000 
คําวัสดุ - 680,000 10,000 - 615,000 1,305,000 
คําสาธารณูปโภค - - - - - - 
งบลงทุน       
คําครุภัณฑ์ - - - - - - 
คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง - - - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน       
รายจํายอื่น - - - - - - 
งบเงินอุดหนุน       
เงินอุดหนุน 400,000 30,000 - - - 430,000 

รวม 1,207,100 4,310,000 227,940 3,780,000 2,154,400 11,679,440 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

          งบ\งาน งานบริหารทั่วไป
อุตสาหกรรมและการโยธา 

งานโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 

งบบุคลากร    
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,569,100 4,330,800 5,899,900 
งบด าเนินงาน    
คําตอบแทน 173,700 89,300 263,000 
คําใช๎สอย 160,000 486,000 646,000 
คําวัสดุ 20,000 311,000 331,000 
คําสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
คําครุภัณฑ์ 7,300 251,400 258,700 
คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน    
รายจํายอื่น - - - 
งบเงินอุดหนุน    
เงินอุดหนุน - - - 

รวม 1,930,100 5,468,500 7,398,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 



 
 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

แผนงาน  การพาณิชย์ 

          งบ\งาน งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 
งบบุคลากร    
เงินเดือน (ฝุายประจ า) - 1,083,400 1,083,400 
งบด าเนินงาน    
คําตอบแทน 10,000 25,200 35,200 
คําใช๎สอย 2,040,000 2,355,000 4,395,000 
คําวัสดุ 600,000 330,000 930,000 
คําสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
คําครุภัณฑ์ - - - 
คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง 389,000 - 389,000 
งบรายจ่ายอ่ืน    
รายจํายอื่น - - - 
งบเงินอุดหนุน    
เงินอุดหนุน - - - 

รวม 3,039,000 3,793,600 6,832,600 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

งบกลาง 

 

          งบ\งาน งานงบกลาง รวม 
งบกลาง   
งบกลาง 19,984,490 19,984,490 
   
   

 
 
 
 

เหตุผล 
 

 เพ่ือใช๎ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู๎บริหารฯ  ที่ได๎วางไว๎ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  จึงเสนอรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดพิจารณาเห็นชอบตํอไป 
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เทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 อาศัยอ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496   มาตรา  65   จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว๎โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดและผู๎วําราชการจังหวัดร๎อยเอ็ด 

 ข๎อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวําเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

 ข๎อ 2 เทศบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่  1  ตุลาคม  2558   เป็นต๎นไป 

 ข๎อ 3 งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 487,940,110 บาท 

 ข๎อ 4 งบประมาณรายจํายทั่วไป จํายจากรายได๎จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  451,404,790  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได ๎ ดังนี้ 

 
แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 52,756,660 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 16,820,300 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 273,017,900 
แผนงานสาธารณสุข 12,052,800 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4,279,600 
แผนงานเคหะและชุมชน 45,467,400 
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 1,115,000 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 11,679,440 
ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,398,600 
แผนงานการพาณิชย์ 6,832,600 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
งบกลาง 19,984,490 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 451,404,790 
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ข๎อ 5 งบประมาณรายจํายเฉพาะการ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  36,535,320  บาท ดังนี ้

 

งบ ยอดรวม 

งบกลาง 7,326,220 

งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน คําจ๎างประจ า และคําจ๎างชั่วคราว)  2,345,000 

งบด าเนินงาน  (หมวดคําตอบแทน ใช๎สอยและวัสดุ และหมวดคําสาธารณูปโภค)  2,147,000 

งบลงทุน  (หมวดคําครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง)    70,000 

งบรายจํายอื่น  (หมวดรายจํายอื่น)    147,100 

งบรายจํายจากก าไรสุทธิ 24,500,000 

รวมรายจ่าย 36,535,320 

 
 ข๎อ6ให๎นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจํายเงินงบประมาณท่ีได๎รับอนุมัติให๎เป็นไป ตามระเบียบการเบิก
จํายเงินของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

 ข๎อ7ให๎นายกเทศมนตรมีีหน๎าที่รักษาการให๎เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

   ประกาศ ณ วันที่  
 
       (ลงนาม)  

        (นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์) 

               ต าแหนํง  นายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด  
 
  เห็นชอบ  

(ลงนาม) 

 ( ………….…………………………….) 

ต าแหนํง..............................................  
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ  2559 

ส านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอ   เมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 รายรับจริง ประมาณการ 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ยอดต่าง  
(%) ปี 2559 

หมวดภาษีอากร       
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 12,930,594.81 12,770,336.69 13,773,818.50 15,288,785.83 7.92 16,500,000 
ภาษีบ ารุงท๎องที่ 546,046.38 538,860.13 531,868.77 607,710.20 -17.72 500,000 
ภาษีปูาย 4,382,689.30 4,844,767.70 5,086,021.90 5,788,923.96 3.65 6,000,000 
อากรการฆําสัตว์ 232,452 245,778 244,364 231,940 -0.84 230,000 

รวมหมวดภาษีอากร 18,091,782.49 18,399,742.52 19,636,073.17 21,917,359.99 5.99 23,230,000 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต       
คํา ธน.ควบคุมการฆําสัตว์และจ าหนํายเนื้อสัตว์ 734,874 792,257 796,425 752,778 -0.37 750,000 
คําธน.ประทับตรารับรองให๎จ าหนํายเนื้อสัตว์ 2,304,918 2,378,361 2,317,773 2,219,536 3.63 2,300,000 
คําธน.เกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 24,579.80 24,817.45 34,949.10 33,465 4.59 35,000 
คําธน.ใบอนุญาตการพนัน 5,529 5,700 5,719 6,175 13.36 7,000 
คําธน.การควบคุมอาคาร 104,009 144,051 127,507 97,085 3 100,000 
คําธน.การเก็บและขนขยะมูลฝอย 3,055,610 3,015,580 4,607,980 5,471,314 0.52 5,500,000 
คําธน.การเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 120,000 110,000 120,000 120,000 - 120,000 
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 รายรับจริง ประมาณการ 
 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ยอดต่าง

(%) 
ปี 2559 

คําธน.ใบอนุญาตการแจ๎งสถานที่สะสมอาหาร 487,500 496,900 493,100 503,500 -0.70 500,000 
คําธน.ปิด โปรย ติดตั้งแผํนประกาศ/แผํนปลิวโฆษณา 421,800 496,500 769,500 945,200 0.51 950,000 
คําธน.การทะเบียนราษฏร 178,960 168,294 196,040 209,440 5.04 220,000 
คําธน.บัตรประจ าตัวประชาชน 153,510 295,500 95,630 124,800 20.19 150,000 
คําธรรมเนียมการแพทย์ 6,330 7,130 8,380 5,930 18.04 7,000 
คําธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ - - - - 100 15,000 
คําปรับผู๎กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 192,750 443,500 152,380 135,080 -25.97 100,000 
คําปรับผู๎กระท าผิดกฎหมายและข๎อบัญญัติท๎องถิ่น 24,080 23,620 31,120 52,260 -13.89 45,000 
คําปรับการผิดสัญญา 26,106 217,576.87 386,419 253,668 -60.58 100,000 
คําใบอนุญาตประกอบกิจการอันตรายตํอสุขภาพ 461,550 517,600 475,130 505,050 8.90 550,000 
คําใบอนุญาตจ าหนํายสินค๎าในที่หรือทางสาธารณะ 263,600 152,000 394,400 381,000 15.49 440,000 
คําใบอนุญาตการโฆษณาใช๎เครื่องขยายเสียง 30,735 24,775 34,054 38,840 -9.89 35,000 
คําใบอนุญาตอ่ืนๆ 76,000 7,000 7,000 7,000 42.86 10,000 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 8,672,440.80 9,321,162.32 11,053,506.10 11,862,121 0.61 11,934,000 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       
คําเชําหรือคําบริการสถานที่ 7,365,349 8,383,436.12 9,328,566.76 12,144,440 -7.78 11,200,000 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 946,364.52 2,208,786.77 2,221,986.83 2,838,635.29 -29.54 2,000,000 
ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน (ก.ส.ท.) 109,558.40 125,920.17 148,538.67 171,613.50 34.02 230,000 
เงินปันผลหรือเงินรางวัลตําง ๆ - - - - 100 300 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 8,421,271.92 10,718,143.06 11,699,092.26 15,154,688.79 -11.38 13,430,300 21 



 รายรับจริง ประมาณการ 
 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ยอดต่าง  

(%) ปี 2559 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์       
เงินชํวยเหลือท๎องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ(สถานธนานุบาล) 4,337,745.15 5,146,318.70 5,955,479.74 6,800,415.49 8.08 7,350,000 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 4,337,745.15 5,146,318.70 5,988,479.74 6,800,415.49 8.08 7,350,000 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       
เงินอุทิศที่มีผู๎อุทิศให๎ 225,730 241,830 242,080 - - - 
คําจ าหนํายแบบพิมพ์และค าร๎อง 26,666 32,939 33,660 30,925 -15.93 26,000 

รายได๎เบ็ดเตล็ดอื่น 5,051.113.30 3,034,752.79 3,437,656.35 5,794,801.49 -22.34 4,500,000 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 5,303,509.30 3,309,521.79 3,713,396.35 5,825,726.49 -22.31 4,526,000 

หมวดภาษีจัดสรร       
ภาษีและคําธรรมเนียมรถยนต์หรือล๎อเล่ือน - - - 310,689.89 543.73 2,000,000 
ภาษีมูลคําเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 44,472,645.50 49,309,090.94 56,419,288.82 58,625,064.85 2.35 60,000,000 
ภาษีมูลคําเพิ่ม  1  ใน  9 9,220,844.76 11,041,967.63 12,534,656.42 13,514,776.39 -3.81 13,000,000 
ภาษีอากรธุรกิจเฉพาะ 130,384.93 175,371.43 239,588.86 269,529.07 0.17 270,000 
ภาษีสุรา 5,298,330.62 5,814,370.99 5,921,844 6,492,187.09 15.52 7,500,000 
ภาษีสรรพสามิต 12,769,201.15 10,448,971.30 12,946,680.02 8,830,661.19 13.24 10,000,000 
คําภาคหลวงแร ํ 297,148.74 149,071.76 170,077.16 217,868.97 -31.15 150,000 
คําภาคหลวงปิโตรเลียม 290,689.74 424,657.45 533,398.90 510,256.99 -21.61 400,000 
คําธน.จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 19,227,227.04 17,656,112.74 20,169,399.47 23,888,214.60 -10 21,500,000 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 91,706,472.48 95,019,614.24 108,934,933.65 112,659,249.04 1.92 114,820,000 

 22 



 
 รายรับจริง ประมาณการ 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ยอดต่าง  
(%) ปี 2559 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       
เงินอุดหนุนท่ัวไป 79,709,854 107,281,790 202,670,723 229,305,809 20.42 276,140,520 

       

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 79,709,854 107,281,790 202,670,723 229,305,809 20.42 276,140,520 

รวมทุกหมวด 216,243,095.10 249,196,292.63 363,663,204.27 403,525,369.80 11.87 451,430,820 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  451,430,820   บาท  แยกเป็น 

 
รายได้จัดเก็บเอง 

ก. รายได้ภาษีอากร  

หมวดภาษีอากร รวม 138,050,000  บาทแยกเป็น 
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ตั้งรับไว๎ 16,500,000  บาท ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริง 

ปีงบประมาณท่ีผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 
2. ภาษีบ ารุงท๎องที่  ตั้งรับไว๎   500,000  บาท  ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริง

ปีงบประมาณท่ีผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 
3. ภาษีปูาย  ตั้งรับไว๎   6,000,000   บาท  ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณ 

ที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 
4. อากรการฆําสัตว์  ตั้งรับไว๎   230,000   บาท  ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริง

ปีงบประมาณท่ีผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 
 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ภาษแีละคําธรรมเนียมรถยนต์หรือล๎อเลื่อน  ตั้งรับไว๎  2,000,000   บาท  ประมาณการโดย

ถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 
2. ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ ตั้งรับไว๎   60,000,000  บาท  ประมาณการโดยถือ

เกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 
3. ภาษีมูลคําเพ่ิม 1 ใน  9   ตั้งรับไว๎   13 ,000,000  บาท  ประมาณ การโดยถือเกณฑ์ตาม

รายรับจริงปีงบประมาณท่ีผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ   ตั้งรับไว ๎  270,000  บาท ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริง

ปีงบประมาณท่ีผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 
5. ภาษีสุรา  ตั้งรับไว๎  7,500,000 บาท  ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณ    

ที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 
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6. ภาษีสรรพสามิต  ตั้งรับไว๎  10,000,000  บาท  ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริง
ปีงบประมาณท่ีผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

7. คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ตั้งรับไว๎ 21,500,000 บาท ประมาณ การโดยถือ
เกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

8. คําภาคหลวงแรํ  ตั้งไว ๎  150,000  บาท    ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณ
ที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

9. คําภาคหลวงปิโตรเลียม ตั้งรับไว๎  400,000 บาท  ประมาณ การโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริง
ปีงบประมาณท่ีผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร 

1. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาตรวม   11,934,000  บาทแยกเป็น 
1.1  คําธรรมเนียมเก่ียวกับการฆําสัตว์และจ าหนํายเนื้อสัตว์     ตั้งรับไว๎    750,000    บาท 

ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 
1.2  คําธรรมเนียมประทับตรารับรองให๎จ าหนํายเนื้อสัตว์        ตั้งรับไว๎   2,300,000    บาท 

ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 
1.3 คําธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา ตั้งรับไว๎  35,000  บาท  ประมาณการโดยถือ 

เกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 
1.4  คําธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน  ตั้งรับไว๎ 7,000 บาท  ประมาณการโดยถือเกณฑ์ 

ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 
1.5 คําธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  ตั้งรับไว๎  100,000  บาท  ประมาณการโดยถือ

เกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 
1.6  คําธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย   ตั้งรับไว๎    5,500,000  บาท  ประมาณการโดยถือ

เกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 
1.7  คําธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล  ตั้งรับไว๎  120,000  บาท  ประมาณการโดยถือ

เกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 
1.8  คําธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ๎งสถานที่จ าหนํายอาหารหรือสะสมอาหาร  

ตั้งรับไว๎  500,000 บาท  ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณ
ในการตั้งรับ 

1.9   คําธรรมเนียม  ปิด   โปรย    ติดตั้งแผํนประกาศหรือแผํนปลิวเพ่ือการโฆษณา   ตั้งรับไว๎  
950,000   บาท  ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการ
ตั้งรับ      

1.10  คําธรรมเนียมเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร  ตั้งรับไว๎   220,000   บาท   ประมาณการโดย
ถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 
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1.11 คําธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจ าตัวประชาชน  ตั้งรับไว๎  150,000  บาท  ประมาณการ
โดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

1.12  คําธรรมเนียมการแพทย์    ตั้งรับไว๎     7,000    บาท   ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตาม
รายรับจริงปีงบประมาณท่ีผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

1.13  คําธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์    ตั้งรับไว๎     15,000    บาท   ประมาณการโดยถือ
เกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

11.4  คําปรับผู๎กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก  ตั้งรับไว๎ 100,000  บาท  ประมาณการโดยถือ
เกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

1.15  คําปรับผู๎กระท าผิดกฎหมายและเทศบัญญัติท๎องถิ่น  ตั้งรับไว๎ 45 ,000  บาท  ประมาณ
การโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

1.16   คําปรับการผิดสัญญา  ตั้งรับไว๎  100,000 บาท  ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับ
จริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

1.17 คําใบอนุญาตประกอบการค๎าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ ตั้งรับไว๎ 550,000 บาท  
ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

1.18  คําใบอนุญาตจ าหนํายสินค๎าในที่หรือทางสาธารณะ  ตั้งรับไว๎  440,000 บาท ประมาณการ
โดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

1.19  คําใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช๎เครื่องขยายเสียง  ตั้งรับไว๎ 35,000 บาท ประมาณ
การโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

1.20  คําใบอนุญาตอื่นๆ ตั้งรับไว๎     10,000    บาท  ประมาณ การโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริง
ปีงบประมาณท่ีผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

 
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 13,430,000  บาทแยกเป็น 
2.1   คําเชําหรือคําบริการสถานที่ (โดยแยกเป็นรายการ)   ตั้งรับไว๎  11,200,000 บาท 

ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 
2.2   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   ตั้งรับไว๎  2,000,000  บาท   ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับ

จริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 
2.3  ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน กสท.   ตั้งรับไว๎  230,000  บาท  ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตาม

รายรับจริงปีงบประมาณท่ีผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 
2.4  เงินปันผลหรือเงินรางวัลตําง ๆ (โรงพิมพ์)  ตั้งรับไว๎  300  บาท  ประมาณการโดยถือเกณฑ์

ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 
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3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์รวม   7,350,000  บาทแยกเป็น 

- เงินชํวยเหลือท๎องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ (สถานธนานุบาล) ตั้งไว๎  7,350,000  บาท  ประมาณการ
โดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

 
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ดรวม  4,526,000   บาทแยกเป็น 
4.1  คําจ าหนํายแบบพิมพ์และค าร๎อง  ตั้งรับไว๎   26,000  บาท  ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับ

จริงปีงบประมาณที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 
4.2 รายได๎เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ    ตั้งรับไว๎  4,500,000   บาท   ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริง

ปีงบประมาณท่ีผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค. เงินช่วยเหลือ  หมวดเงินอุดหนุนรวม  276,140,520    บาทแยกเป็น 

1. เงินอุดหนุนทั่วไป  ตั้งรับไว๎  27,000,000  บาท  ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริง
ปีงบประมาณท่ีผํานมาเป็นเกณฑ์ค านวณในการตั้งรับ  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542 
 2. เงินอุดหนุนด๎านสวัสดิการ  ตั้งรับไว๎   252 ,000  บาท  ประมาณการรายรับไว๎    ตาม ที่ได๎รับจัดสรร
ตามเงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์  และถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ 
รอ  0891.3/ว 1202 ลงวันที่ 17กรกฎาคม  2557 
 3. เงินอุดหนุนด๎านการบริการสาธารณสุข ตั้งรับไว๎   300 ,000  บาท  ประมาณการรายรับไว๎  ตามที่
ได๎รับจัดสรร  ตาม ที่ได๎รับจัดสรรตามเงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์เดิม และถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกรม
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ดํวนที่สุด  ที่ รอ  0023.3/ว 895 ลงวันที่  4  มีนาคม  2557 
 4 . เงินอุดหนุนด๎านการศึกษา  ตั้งรับไว๎  248,588,520  บาท ประมาณการรายรับไว๎  ตามที่ได๎รับจัดสรร  
ตามเงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์และถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ 
มท 0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558   
 
  

*******************

27 



รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

แผนงานบริหารงานทั่วไป        

งานบริหารทั่วไป        

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        

            ประเภทรายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ 

       

1.  โครงการจัดงานวันเทศบาล (สป.) 99,200 50,000 147,100 100,000 300,000 -66.67 100,000 
2. โครงการคัดเลือกลูกจ๎างดีเดํนและพนักงานดีเดํน 

(สป.) 
30,000 30,000 30,000 50,000 50,000 -40 30,000 

     3. โครงการจัดงานวันท๎องถิ่นไทย (สป.) - 30,000 50,000 50,000 100,000 - 100,000 
     4. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (สป.) 30,000 - - 100,000 100,000 - 100,000 
     5. โครงการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับสวัสดิการ 
        ดา๎นประกันสังคมและสวัสดกิารอ่ืน ๆ  (สป.) 

- 29,780 29,780 - - 100 30,000 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

     6. โครงการอบรมให๎ความรู๎พื้นฐานในการปฏิบัติงาน   
        (สป.) 

- - - 50,000 - 100 50,000 

     7. โครงการอบรมความรู๎เฉพาะด๎านในการปฏิบัติงาน  
        (สป.) 

- - - 30,000 - 100 50,000 

     8. โครงการพัฒนาเสริมทักษะด๎านการบริการให๎กับ 
         บคุลากร (ทะเบียนราษฎร) 

- -  - - 100 10,000 

     9. โครงการประกวดส านักทะเบียนดีเดํน   
          (ทะเบียนราษฎร) 

- 10,000 - 2,000 20,000 - 20,000 

    10. โครงการประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎ 
          ด๎านการทะเบียนราษฎร (ทะเบียนราษฎร) 

- 30,000 10,000 25,000 25,000 60 40,000 

    11. โครงการบริการด๎านการทะเบียนและ 
         บัตรประจ าตัวประชาชนเคลื่อนที่  
         เนือ่งในวันเดก็แหํงชาต ิ(ทะเบียนราษฎร) 
 

- - 10,000 780 10,000 - 10,000 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

    12. โครงการบริการด๎านการทะเบียนและ 
         บัตรประจ าตัวประชาชนเคลื่อนที่ให๎กับ 
         สถานศึกษา (ทะเบียนราษฎร)  

- - - - 80,000 -37.50 50,000 

    13. โครงการอบรมเครือขํายอาสาสมัครชุมชน 30,000 - 30,000 - - 100 35,000 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุรวม 189,200 179,780 306,880 407,780 685,000 -8.76 625,000 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ        
     งบด าเนินงาน        
      หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        
            ประเภทรายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ 

       

     1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปีฯ (วช.) 58,735 65,733 80,000 80,000 80,000 50 120,000 
     2. โครงการรับการประเมินองค์กรปกครอง 
         สํวนท๎องถิ่น (วช.) 

- 65,733 56,455 101,245 100,000 -50 50,000 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

     3. โครงการปรับปรุงระบบ GIS (วช.) - 38,960 10,000 - - 100 50,000 
     4. โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (วช.) - - - - - 100 100,000 

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  รวม 58,735 170,426 146,455 181,245 160,000 100 320,000 
งานบริหารงานคลัง        

     งบด าเนินงาน        

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        

            ประเภทรายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ 

       

1. โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีอากร 
ใบอนุญาตและคําธรรมเนียมตํางๆ (คลัง) 

50,000 170,000 200,000 200,000 200,000 - 200,000 

2.  โครงการบริการตํอสัญญาตลาดและ 
การเชําทรัพย์สินของเทศบาลฯ นอกสถานที่และนอกเวลา
ราชการ (คลัง) 

- - - 37,240 30,000 33.33 40,000 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

            3.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส ารวจ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (คลัง) 

- - - 76,900 80,000 87.50 150,000 

4. โครงการตรวจสอบทะเบียนพาณิชย์ 
(คลัง) 

- - - 15,120 30,000 - 30,000 

5. โครงการกํอสร๎างสีขาว (คลัง) - - - 49,210 50,000 -20 40,000 
6. โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ด๎านการเงินและพัสดุ (คลัง) 
- - - 35,340 40,000 25 50,000 

7. โครงการผลิตบัตรประจ าตัว
ผู๎ประกอบการค๎าตลาดเทศบาลฯ (คลัง) 

- - - 49,900 20,000 -50 10,000 

8. โครงการพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
e-LAAS (คลัง) 

- - - - 100,000 -50 50,000 

        
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  รวม 50,000 170,000 200,000 463,710 550,000 3.64 570,000 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน        

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย        

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        

            ประเภทรายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ 

       

1. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. (สป.) 24,640 27,980 29,950 40,000 40,000 - 40,000 
2. โครงการสาธิตให๎ความรู๎การปูองกันและ    

ระงับอัคคีภัยสถานที่สังกัดเทศบาลฯ (สป.) 
10,000 10,000 30,000 30,000 30,000 - 30,000 

3. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรํวมปูองกัน 
และลดอุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศกาล (สป.) 

25,000 24,730 20,000 30,000 30,000 33.33 40,000 

            4. โครงการปูองกันและระงับอัคคีภัยโดยใช๎
ชุมชนเป็นฐาน (สป.) 

    - 100 60,000 

            5. โครงการอบรมศักยภาพเจ๎าหน๎าที่  (สป.)     - 100 20,000 

33 



รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

        

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  รวม 59,640 62,640 79,950 100,000 100,000 90 190,000 
        

งานเทศกิจ        

     งบด าเนินงาน        
      หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        
            ประเภทรายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ 

       

1. โครงการจัดท าเทศบัญญัติและระเบียบฯ  
ของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด (วช.) 

- 30,000 9,973 - 10,000 - 10,000 

        
        

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม - 30,000 9,973 - 10,000 - 10,000 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

แผนงานการศึกษา        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        
     งบด าเนินงาน        
      หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        
            ประเภทรายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบตัริาชการ
ที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ 

       

- โครงการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวําง 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด กับเทศบาลเมืองอูโคะอีซูโมะ  
ประเทศญี่ปุุนและสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และเทศบาลเมืองฝางเฉิงกํางสาธารณรัฐประชาชนจีน   

- - - 399,303 400,000 25 500,000 

        
        

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม - - - 399,303 400,000 25 500,000 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        
     งบด าเนินงาน        
      หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        
            ประเภทรายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบตัริาชการ
ที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ 

       

1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 40,000 40,000 39,960 39,800 40,000 - 40,000 
2. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 580,277 699,862 698,076 439,100 700,000 64.29 1,150,000 
3. โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนและ

ประชุมพนักงานครู 
97,900 100,000 100,000 158,100 100,000 50 150,000 

4. โครงการแขํงขันกิจกรรมและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

80,000 109,983 109,993 19,930 110,000 - 110,000 

5. โครงการนิเทศการศึกษา 19,945 20,000 19,995 19,935 20,000 - 20,000 
6. โครงการเด็กพิการและเด็กพิเศษเรียนรํวม

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
190,000 198,840 200,000 200,000 200,000 - 200,000 

36 



รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

7. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรํวมกับ
โรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,โรงเรียนอนุบาลกรแก๎วและ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

351,484 284,923 273,443 203,791 600,000 33.33 400,000 

            8.  โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

30,000 29,400 - 29,120 30,000 - 30,000 

9. โครงการพัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียนฯ 232,510 299,150 278,290 635,560 300,000  300,000 
10. โครงการจัดพิมพ์วารสารการศึกษารายภาค

เรียนและโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 - 140,000 

11. โครงการเปิดอาคารเรียนฯ - - - 37,000 30,000 66.67 50,000 
12. โครงการวันครู 30,000 50,000 50,000 60,000 60,000 - 60,000 
13. โครงการแขํงขันทักษะทางวิชาการรํวมกับ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร๎อยเอ็ดและระดับภาค 
45,560 54,580 44,963 27,522 55,000 - 55,000 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

14. โครงการแขํงขัน  SBMLD 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

- - 2,243,920 200,000 100,000 - 100,000 

        
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 1,837,676 2,026,738 4,198,640 2,209,858 2,485,000 12.88 2,805,000 

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ        
     งบด าเนินงาน        
      หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        
            ประเภทรายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบตัริาชการ
ที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ 

       

1. โครงการพัฒนาภาษาตํางประเทศ 196,800 40,000 522,000 1,111,500 2,136,000 -7.30 1,980,000 
2. โครงการเข๎าคํายทางวิชาการ - 164,000 249,900 250,000 250,000 - 250,000 
3. โครงการประกวดดนตรีสากลพลาญชัยมิวสิค - - 99,800 199,520 150,000 - 150,000 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุรวม 196,800 204,000 871,700 1,561,020 2,536,000 -6.15 2,380,000 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

แผนงานสาธารณสุข        

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข        

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        

            ประเภทรายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ 

       

1.โครงการรณรงค์สร๎างจิตส านึกและความ
ตระหนักด๎านสิ่งแวดล๎อม 

250,000 249,980 250,000 250,000 250,000 8 270,000 

2. โครงการรณรงค์พัฒนาและยกระดับ 
มาตรฐานสถานบริการแตํงผม - เสริมสวย 

150,000 50,000 49,700 50,000 250,000 -80 50,000 

3. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาด
สดนําซื้อ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

340,000 54,055 60,000 60,000 500,000 -88 60,000 

             4. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
สถานประกอบการ 

40,000 40,000 40,000 37,600 40,000 - 40,000 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

5. โครงการร๎านอาหารปลอดภัย 150,000 50,000 43,000 100,000 100,000 - 100,000 
6. โครงการสุขานําใช๎ - - - - - - 50,000 

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 930,000 444,035 442,700 497,600 1,140,000 -50 570,000 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข        

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        

            ประเภทรายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ 

       

1. โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตเมือง (อสม.) 

320,000 30,000 - - 750,000 -93.33 50,000 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการหนํวย
ปฐมภูมิเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

- - - - 3,300,000 -99.09 30,000 

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 320,000 30,000 - - 4,050,000 -98.02 80,000 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

แผนงานเคหะชุมชน        

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล        

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        

            ประเภทรายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ 

       

- โครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

64,810 100,000 100,000 99,800 150,000 33.33 100,000 

        
        

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 64,810 100,000 100,000 99,800 150,000 33.33 100,000 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

งานไฟฟ้าถนน        

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม        

            ประเภทรายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ 

       

1. โครงการจัดระเบียบสายไฟฟูาสายสื่อสาร
โทรคมนาคมอ่ืนๆภายในเขตเทศบาล 

- - - - 100,000 - 100,000 

2. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคคลากรด๎านไฟฟูา
และจราจร 

- - - - 30,000 66.67 50,000 

        
        

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุรวม - - - - 130,000 15.38 150,000 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

งานสวนสาธารณะ        
     งบด าเนินงาน        
      หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        
            ประเภทรายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ 

       

1. โครงการจัดท าปุ๋ยหมัก - 198,413 99,920 149,953 150,000 - 150,000 
2. โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ า - 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000 

        
        

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม - 228,413 99,920 179,953 180,000 - 180,000 
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รายงานประมาณการรายจําย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง   จังหวัดร๎อยเอ็ด 

 รายจํายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน        
     งบด าเนินงาน        
      หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและวัสด ุ        
            ประเภทรายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ 

       

1.โครงการจัดท าระบบข๎อมูลชุมชน 97,000 100,000 - 122,310 235,000 -42.55 135,000 
2. โครงการย๎ายชุมชน/จัดหาที่อยูํใหมํ 191,571 129,149 130,000 180,000 200,000 -   200,000 
3. โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 27,000 - - - 100,000 - 100,000 
4. โครงการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 49,900 14,000 27,000 36,500 100,000 - 100,000 
5. โครงการสํงเสริมการตลาด 9,900 - - - 10,000 - 10,000 
6. โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติดในชุมชน 100,000 87,130 149,500 17,500 50,000 - 50,000 
7. โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน 480,000 - - - 750,000 -98.67 10,000 
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รายงานประมาณการรายจําย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง   จังหวัดร๎อยเอ็ด 

 รายจํายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

8. โครงการพัฒนาด๎านสตรีและครอบครัว - 4,170 - - 10,000 - 10,000 

9. โครงการปรับปรุงพ้ืนที่คลองคูเมือง 199,230 19,970 - 211,075 200,000 - 200,000 
10. โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส     - - 60,000 100,000 120,000 66.67 200,000 
11. โครงการพัฒนาการให๎บริการประชาชน 
     ศูนย์บริการรํวมฯ 

- - - 18,280 50,000 - 50,000 

            12. โครงการพัฒนาเครือขํายองค์กรประชาชน - - - - - 100 50,000 

        
        

        

        

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  รวม 1,154,601 354,415 366,500 685,665 1,825,000 -38.90 1,115,000 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน        

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        

            ประเภทรายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ 

       

1. โครงการประชาสัมพันธ์การใช๎ผังเมืองรวม - - - - 150,000 - 150,000 
2. โครงการสร๎างจิตส านึกและความรับผิดชอบ

แกํผู๎ประกอบการกํอสร๎างในการปฏิบัติตาม    
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร     

- - - - 30,000 - 30,000 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพชํางด๎านเขียนแบบ
ด๎วยคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ   

- - - - 50,000 - 50,000 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

4. โครงการให๎ความรู๎และเพ่ิมทักษะการตีเส๎น
จราจร   

- - - - 50,000 -40 30,000 

            5. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพพนักงานขับรถของ
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด    

- - - - 30,000 - 30,000 

        
        

        

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  รวม - - - - 310,000 -6.45 290,000 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น        

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        

            ประเภทรายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ 

       

1. โครงการจัดงานประเพณีสมมาน้ าคืนเพ็ง 
เส็งประทีป 

1,376,550 1,482,600 1,499,300 1,500,000 2,000,000 - 2,000,000 

2. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 299,900 318,600 365,700 490,000 500,000 - 500,000 
3. โครงการจัดงานเลี้ยงสักการะเจ๎าพํอ 

มเหศักดานุภาพ 
34,750 35,000 35,000 40,000 40,000 - 40,000 

4 . โครงการจัดงานบุญซ าฮะและเลี้ยงสักการะ
เจ๎าพํอหลักเมือง 

34,750 35,000 35,000 40,000 40,000 - 40,000 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

5. โครงการจัดงานประเพณีแหํเทียน
เข๎าพรรษา 

434,500 500,000 275,000 500,000 500,000 - 500,000 

6. โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา 267,500 269,000 297,000 291,000 300,000 - 300,000 
7. โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด 90,306 97,940 100,000 99,400 100,000 - 100,000 
8. โครงการสนับสนุนงานกฐินร๎อยเอ็ดรํวมใจ

เฉลิมพระเกียรติ 
45,000 43,500 50,000 92,000 150,000 33.33   200,000 

9. โครงการพุทธมามะกะ - - - 50,000 100,000 - 100,000 
        
        

        

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 2,583,256 2,781,640 2,657,000 3,102,400 3,730,000 1.34 3,780,000 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

งานกีฬาและนันทนาการ        

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        

            ประเภทรายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ 

       

1. โครงการเก็บตัวนักกีฬาเพ่ือเข๎ารํวมการ 
แขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ระดับประเทศ 

1,059,100 898,800 999,000 800,000 800,000 -25 600,000 

2. โครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ - 300,000 294,000 300,000 300,000 - 300,000 
3. โครงการเข๎าคํายพักแรมลูกเสือและ 

ยุวกาชาดกลุํมโรงเรียนเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
100,000 99,470 99,640 100,000 100,000 - 100,000 

4. โครงการแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

800,000 850,430 787,700 800,000 800,000 -12.5 700,000 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

5. โครงการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬานักเรียน 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย
ระดับประเทศ 

800,000 888,080 799,952 800,000 800,000 -25 600,000 

6. โครงการสํงเสริมกิจกรรมทางด๎านดนตรี 
และนันทนาการส าหรับเด็ก เยาวชนประชาชน  
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

118,000 72,040 143,700 150,000 150,000 100 300,000 

7. โครงการฝึกซ๎อมและรํวมการแขํงขันกีฬา
เพ่ือความเป็นเลิศ 

149,630 171,474 24,730 50,000 50,000 100 100,000 

8. โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด 5,980 49,915 49,580 50,000 50,000 - 50,000 
9. โครงการแขํงขันกีฬาระหวํางองค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่นและหนํวยงานอื่นที่เก่ียวข๎อง 
100,000 149,970 149,910 150,000 200,000 - 200,000 

10. โครงการแขํงขันกีฬาเซปักตะกร๎อ - - - - 150,000 - 150,000 
11. โครงการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
- - - - 200,000 - 200,000 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

12. โครงการแขํงขันบาสเกตบอลพลาญชัยคัพ - - - - - 100 100,000 
        

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 3,132,710 3,480,179 3,348,172 3,150,000 3,600,000 -5.56 3,400,000 
        

แผนงานการพาณิชย์        

งานตลาดสด        

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        

            ประเภทรายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ 

       

-  โครงการท าบุญตลาด 3 แหํง 47,500 60,000 60,000 60,000 60,000 50 90,000 
        
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุรวม 47,500 60,000 60,000 60,000 60,000 50 90,000 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

งานโรงฆ่าสัตว์        
     งบด าเนินงาน        
      หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        
            ประเภทรายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ 

       

1. โครงการบ๎านพักสุนัขจรจัด 15,000 27,010 30,000 40,000 50,000 - 50,000 
2. โครงการท าบุญโรงฆําสัตว์ 20,000 24,990 25,000 25,000 25,000 20 30,000 
3.  โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกัน 

โรคพิษสุนัขบ๎า 
- - 29,730 30,000 30,000 - 30,000 

       4. โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุม 
โรคไข๎หวัดนก 

- - - - - 100 30,000 

5.  โครงการพัฒนาสถานที่จ าหนํายเนื้อสัตว์
สะอาดปลอดภัยใสํใจผู๎บริโภค 

- - - - - 100 85,000 

       หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 35,000 52,000 84,730 95,000 105,000 114.29 225,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  451,404,790  บาท   

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งานบริหารงานทั่วไป    รวม 27,751,030 บาท 
งบบุคลากร     รวม 14,355,460 บาท  
 
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)   รวม 6,218,560 บาท  
เงินเดือนนายก/รองนายก เทศมนตรี  รวม 1,429,920 บาท  

-  เงินเดือนนายกเทศมนตรี  ตั้งไว๎  540,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี 
ตามบัญชีท๎ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือน เงินคําตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยํางอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิก สภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจํายคําเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ .ศ. 
2554  โดยค านวณตั้งจําย 12 เดือน (45,000 บาท/ เดือน) ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)) 
  -  เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว๎ 889,920 บาท เพื่อจํายเป็นเงินเดือนของรอง
นายกเทศมนตรี  ตามบัญชีท๎ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงินเดือน  เงินคําตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ .ศ. 2554  โดยค านวณตั้งจําย  12  เดือน  (รองนายกฯ  3  ทํานๆ ละ 24,720  บาท/ เดือน)    
ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)) 
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เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก เทศมนตรี รวม 351,000      บาท 

-  เงินประจ าต าแหนํงนายกเทศมนตรี   ตั้งไว๎   108,000   บาท    เพ่ือจํายเป็นเงินประจ า 
ต าแหนํงนายกเทศมนตรี   ตามบัญชีท๎ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงินเดือน  เงินคําตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล   รองประธานสภา 
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  โดยค านวณตั้งจําย 12  เดือน (เดือนละ  9,000  บาท) ตั้งจํายจากเงินรายได๎   
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป(ส านักปลัดเทศบาล)) 

-  เงินประจ าต าแหนํงรองนายกเทศมนตรี   ตั้งไว๎   243,000   บาท    เพ่ือจํายเป็นเงินประจ า 
ต าแหนํงของรองนายกเทศมนตรี 3 ทําน ตามบัญชีท๎ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือน เงิน
คําตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิก สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จํายคําเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ .ศ. 2554 โดยค านวณตั้งจําย 12 เดือน (รองนายกฯ  3  ทํานๆ ละ 
6,750 บาท/ เดือน) ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  (ส านัก
ปลัดเทศบาล)) 
 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก เทศมนตรี  รวม 351,000      บาท 
-  เงินคําตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี   ตั้งไว๎   108,000   บาท   เพื่อจํายเป็นเงิน 

คําตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี ตามบัญชีท๎ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือน เงิน
คําตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิก สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จํายคําเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ .ศ. 2554 โดยค านวณตั้งจํายไว๎ 12 เดือน (เดือนละ  9,000  บาท)  
ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)) 
  -  เงินคําตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตรี   ตั้งไว๎  243,000 บาท   เพื่อจํายเป็นเงิน
คําตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี   3   ทําน ตามบัญชีท๎ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงินเดือน  
เงินคําตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิก สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จํายคําเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ .ศ. 2554 ( รองนายกฯ  3  ทํานๆละ  6,750  บาท/ เดือน)  ตั้งจําย
จากเงินรายได๎      (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)) 
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี รวม 513,000      บาท 
-  เงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี   ตั้งไว๎   378,000   บาท   เพื่อจํายเป็นเงินเดือนของ 

เลขานุการนายกเทศมนตรี  2  ทําน  ตามบัญชีท๎ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงินเดือน  เงิน
คําตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิก สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จํายคําเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ .ศ. 2554 โดยค านวณตั้งจํายไว๎ 12 เดือน (เลขานุการนายกฯ 2 
ทํานๆ ละ  15,750 บาท/เดือน) ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
(ส านักปลัดเทศบาล)) 
  -  เงินเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ตั้งไว๎  135,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนของที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี  1  ทําน  ตามบัญชีท๎ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงินเดือน  เงินคําตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิก สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ .ศ. 2554 โดยค านวณตั้งจํายไว๎  12  เดือน (เดือนละ 11,250 บาท) ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)) 
 

เงินค่าตอบแทนสมาชิก อปท.   รวม 3,563,640      บาท 
-  คําตอบแทนประธานสภาเทศบาล   ตั้งไว๎   296,640  บาท   เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนของ 

ประธานสภาเทศบาล  ตามบัญชีท๎ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงินเดือน  เงินคําตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิก สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  โดยค านวณตั้งจําย  12  เดือน  ( 24,720 บาท/เดือน)  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)) 

-  คําตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล  ตั้งไว๎  243,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนของ 
รองประธานสภาเทศบาล   ตามบัญชีท๎ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงินเดือน เงินคําตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิก สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  โดยค านวณตั้งจําย  12  เดือน ( 20,250  บาท/เดือน)  ตั้งจํายจากเงินรายได๎   
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)) 
  -  คําตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล    ตั้งไว๎  3,024,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนของ
สมาชิกสภาเทศบาล ตามบัญชีท๎ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงินเดือน  เงินคําตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ยประชุมกรรมการ  
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สภาเทศบาล พ .ศ. 2554โดยค านวณตั้งจําย  12  เดือน  (16  คนๆ ละ 15,750  บาท/ เดือน) ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)) 

 
เงินค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 10,000 บาท 

- คําตอบแทนคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล   ตั้งไว๎   10,000    บาท  เพ่ือจํายเป็น 
เบี้ยประชุมของสมาชิกสภาเทศบาลที่ได๎รับแตํงตั้ง ให๎เป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล   2  คณะ 
ตามข๎อ 6 แหํงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือน  เงินคําตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยํางอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี   ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ .ศ. 
2554  ตั้งจํายจากเงินรายได ๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)) 
 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม  13,595,400       บาท  
 
เงินเดือนพนักงาน    จ านวน  9,578,000    บาท 

-  เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว๎  9,578,000  บาท   เพื่อจํายเป็นเงินเดือนแกํพนักงาน 
เทศบาลตามต าแหนํงและอัตราที่ได๎รับอนุมัติ  พร๎อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัดเทศบาล)   6,076,800 บาท  งานทะเบียน
ราษฎร  1,564,900 บาท  งานบริหารทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)  1,936,300  บาท) 

 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   จ านวน  439,100      บาท  

- เงินเพ่ิมตําง ๆ   ตั้งไว๎   439,100 บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนของพนักงานเทศบาล 
ที่ได๎รับเงินประจ าต าแหนํงตามกฎหมาย วําด๎วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนํงและมีสิทธิ์ได๎รับเงินคําตอบแทน
เป็นรายเดือน เทํากับอัตราเงินประจ าต าแหนํงที่ได๎รับอยูํ และเพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนพิเศษของพนักงาน
เทศบาล  และลูกจ๎างประจ าที่ได๎รับการปรับอัตราเงินเดือน   ตามบัญชีอัตราเงินเดือนใหมํ  หรือที่ได๎รับเงินเดือน
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูง      รวมทั้งเพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล 
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล) 339,200  
บาท งานทะเบียนราษฎร  24,000 บาท  งานบริหารทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน) 75,900  บาท) 
 

เงินประจ าต าแหน่ง    จ านวน  388,800      บาท  
-  เงินประจ าต าแหนํงผู๎บริหาร   ตั้งไว๎   388,800  บาท   เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงของ 

พนักงานเทศบาล  ระดับ  9 จ านวน  1  ต าแหนํงระดับ 8  จ านวน  4  ต าแหนํง   ตั้งจํายจากเงินรายได๎  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)  321,600  บาท  งานบริหารทั่วไป 
(กองวิชาการและแผนงาน)  67,200  บาท) 
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ค่าจ้างลูกจ้างประจ า    จ านวน  442,800      บาท  

-  คําจ๎างลูกจ๎างประจ า   ตั้งไว๎  442,800    บาท   เพื่อจํายเป็นเงินคําจ๎างลูกจ๎างประจ า ตาม 
ต าแหนํงและอัตราที่ได๎รับอนุมัติ  พร๎อมเงินปรับปรุงคําจ๎างประจ าปี  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล) 207,800บาท  งานทะเบียนราษฎร  235,000  บาท) 
 

เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจ า  จ านวน    4,100      บาท  
-  เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว    ตั้งไว๎   4,100  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว 

ของลูกจ๎างประจ า ที่ได๎รับการปรับอัตราคําจ๎างบัญชีใหมํ   หรือได๎รับคําจ๎างตามบัญชีคําจ๎างเดิมถึงขั้นสูง  ตั้งจําย
จากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)) 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน  2,453,900   บาท 
-  คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ตั้งไว๎    2,453,900   บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างพนักงานจ๎างฯ 

ให๎กับพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)  1,048,700  บาท  งานทะเบียนราษฎร  472,800  บาท  งาน
บริหารทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)  932,400  บาท) 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน    288,700       บาท 
- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว   ตั้งไว๎  288,700 บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว 

ให๎กับพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล) 148,700  บาท  งานทะเบียนราษฎร  46,400  บาท  งานบริหาร
ทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)  93,600  บาท) 

 
งบด าเนินการ     รวม  6,968,200 บาท 
ค่าตอบแทน     รวม    955,200 บาท  

 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 520,000 บาท 

-  คํารางวัลกรรมการสอบ   ตั้งไว๎   20,000   บาท    เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนคณะกรรมการ 
สอบแขํงขันเป็นพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการสอบวินัยตามระเบียบฯ  และเพ่ือเป็นคําใช๎จํายของ
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานในการประชุมและตรวจพิจารณาผลงาน  การเลื่อนระดับของพนักงาน
เทศบาลตามประกาศ  ก .ท.จ. ร๎อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   
ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)) 
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- เงินตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ในการเลือกตั้ง  ตั้งไว๎  500,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทน     

แกํเจ๎าหน๎าที่ท่ีปฏิบัติงานการเลือกตั้ง   เชํน   คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาล  (กกต.เทศบาล)   
เจ๎าพนักงานด าเนินการเลือกตั้ง  เจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ๎างฯ  เป็นต๎น   
โดยให๎เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จ านวน  90,000   บาท  
-  คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      ตั้งไว๎    90,000     บาท    เพื่อจํายเป็น 

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎กับพนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎างฯ ที่ได๎รับ
ค าสั่งให๎ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจ าเป็นเรํงดํวนตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป(ส านักปลัดเทศบาล) 60,000 บาท งานทะเบียนราษฎร 10,000 บาท  
งานบริหารทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)  20,000  บาท) 
 

ค่าเช่าบ้าน     จ านวน  274,800   บาท  
-  คําเชําบ๎าน  ตั้งไว๎  274,800   บาท  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ 

ตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)  
232,800  บาท  งานบริหารทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)  42,000  บาท) 
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน  70,400   บาท  
- เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว๎  70,400 บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 

ของพนักงานเทศบาลและลูกจ๎างประจ า   ที่มีสิทธิ์จะได๎รับตามระเบียบฯ    ตั้งจํายจากเงินรายได๎    (ปรากฏใน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป(ส านักปลัดเทศบาล) 53,000 บาทงานทะเบียนราษฎร 12,200  บาท 
งานบริหารทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)  5,200  บาท) 
 

ค่าใช้สอย     รวม  3,743,000  บาท  
 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน  1,413,000    บาท  

- รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ  ตั้งไว๎  1,413,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตําง ๆ ดังนี้ 
ก.  คําจ๎างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาด  ตั้งไว๎   960,000    บาท  เพื่อจํายเป็น 

คําจ๎างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  3  หลัง  ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 1,2,3  รวม  3  แหํง  ,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แหํง สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  1  แหํง ,  ศูนย์เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกายเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  1   แหํง  , ส านักงานปูองกันฯ 
ศูนย์ อปพร. ห๎องประชุม ห๎องวิทยุสื่อสาร และอาคารที่พักเจ๎าหน๎าที่ปูองกันฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป   งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)) 
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ข.  คําจ๎างเหมาบริการและคําธรรมเนียม   ตั้งไว๎  453,000  บาท   เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียม 

ตําง ๆ     คําจ๎างเหมาบริการตําง ๆ      คําระวางบรรทุกสิ่งของหรือทรัพย์สินของทางราชการตามความจ าเป็น  
คําจัดท าปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมตํางๆ , คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ , คําโฆษณาเผยแพรํ ตามสื่อ
สิ่งพิมพ์ตําง ๆ  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล) 33,000  บาท  งานทะเบียนราษฎร  20,000  
บาท  งานบริหารทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)  400,000  บาท)) 
 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  จ านวน  600,000     บาท  
-  รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว๎   600,000   บาท   แยกเป็น   

1.  คํารับรอง   ตั้งไว๎  600,000   บาท  แยกเป็น 
ก.  คํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   ตั้งไว๎   500,000  บาท   เพื่อจํายเป็น 

คํารับรองและเลี้ยงรับรอง  คําอาหาร  คําเครื่องดื่ม ของขวัญ คําพิมพ์เอกสารและคําใช๎จํายอื่นท่ีเกี่ยวข๎องในการ
เลี้ยงรับรองรวมทั้งคําบริการด๎วย ซึ่งจ าเป็นต๎องจํายเก่ียวกับการรับรองเพ่ือต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
ตรวจงาน  หรือนิเทศงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งรํวมต๎อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล โดยถือเกณฑ์ตั้งจํายได๎ไมํเกินร๎อยละ 1 ของรายได๎จริง ของปีงบประมาณท่ีลํวงมา (ไมํรวมเงินอุดหนุน 
เงินกู๎ เงินจํายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู๎อุทิศให๎ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ ว 2381     
ลงวันที่  28 กรกฎาคม  2548)   ตั้งจํายจากเงินรายได๎    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
(ส านักปลัดเทศบาล)) 

ข. คํารับรองประชุมสภาท๎องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  ตั้งไว๎  70,000 บาท     
เพ่ือจํายเป็นคําเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ  ที่ได๎รับแตํงตั้ง
ตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม ระหวํางองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  หรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน   
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว 2381 ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)) 

2. คําใช๎จํายในพิธีทางศาสนา   ตั้งไว๎  30,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในงานพิธีการทาง
ศาสนา เชํน คําเครื่องไทยธรรมพร๎อมปัจจัย  คําอาหาร - เครื่องดื่ม  คําดอกไม๎  ธูปเทียนตลอดจนคําใช๎จํายอื่น ๆ  
ที่จ าเป็นในงานพิธีทางศาสนา ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
(ส านักปลัดเทศบาล)) 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 1,435,000  บาท 

-  รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ  ตั้งไว๎   
1,435,000  บาท  แยกเป็น 
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1.  คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว๎   680,000   บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการ 

เดินทางไปราชการของคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎างฯ  ตามระเบียบฯ  ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นท่ีเข๎าลักษณะรายจําย
ประเภทนี้   ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัดเทศบาล)
600,000 บาท งานทะเบียนราษฎร 10,000 บาท  งานบริหารทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)  70,000  บาท) 

2.  คําใช๎จํายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นและผู๎บริหารท๎องถิ่น   ตั้งไว๎  130,000    บาท     
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  โดยเป็นคําใช๎จํายตําง ๆ ที่เก่ียวกับ
การเลือกตั้ง    เชํน   คําใช๎จํายในการจัดอบรมผู๎สมัครรับเลือกตั้ง    เจ๎าพนักงานผู๎ด าเนินการเลือกตั้ง           
คําประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง    คําน้ ามันเชื้อเพลิง   คําพาหนะขนสํงหีบบัตรเลือกตั้ง  คําเชําเต็นท์  คําท าความ
สะอาด   และคําใช๎จํายอื่นๆ     ที่จ าเป็นและเข๎าลักษณะรายจํายหมวดนี้  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการ
พัฒนาสํงเสริมความรู๎ ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท๎องถิ่น  แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2559 - 2561)  เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด   ประจ าปี  2559  หน๎า  234)  ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป      
งานบริหารงานทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)) 

3. รายจํายตามโครงการตํางๆ    ตั้งไว๎   625,000   บาท   แยกเป็น 
3.1  โครงการจัดงานวันเทศบาล   ตั้งไว๎  100,000  บาท   เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการ 

วันเทศบาล   เชํน   คําอาหาร  เครื่องดื่ม  คําเครื่องไทยธรรมพร๎อมปัจจัย   คําของขวัญ  ของรางวัล  คําใช๎จําย
อ่ืนที่จ าเป็นในการจัดงานวันเทศบาล (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมความรู๎ความสนใจเกี่ยวกับ
กิจการของท๎องถิ่น แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 255 9 - 25 61)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี  2559  หน๎า 233) 
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)) 

3.2  โครงการคัดเลือกพนักงานดีเดํนและลูกจ๎างดีเดํน  ตั้งไว๎  30,000  บาท  เพ่ือจํายเป็น
คําใช๎จํายในการคัดเลือกพนักงานดีเดํนและลูกจ๎างดีเดํน  เชํน  คําจัดท าโลํรางวัลและใบประกาศ   คําใช๎จํายอื่นที่
จ าเป็นในการจัดโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร แผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2559 - 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี  2559  หน๎า 247)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป(ส านักปลัดเทศบาล)) 

3.3  โครงการจัดงานวันท๎องถิ่นไทย   ตั้งไว๎  100,000   บาท   เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัด 
กิจกรรมวันท๎องถิ่นไทย  ซึ่งตรงกับวันที่  18  มีนาคมของทุกปี  เพ่ือน๎อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  รัชกาลที่ 5  ในการจัดนิทรรศการผลงานของ อปท.  คําอาหาร
เครื่องดื่ม  คําซื้อพวงมาลา  เป็นต๎น  และคําใช๎จํายอื่นๆ  ที่เก่ียวข๎องกับโครงการนี้ (ตามโครงการสํงเสริมความรู๎
ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท๎องถิ่น แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559– 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 
2559 หน๎า 234)  ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป   (ส านัก
ปลัดเทศบาล)) 
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3.4  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม   ตั้งไว๎  100,000  บาท    เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการ 
อบรมด๎านคุณธรรม  จริยธรรม  แกํบุคลากรในสังกัดเทศบาลฯ  เชํน   คําตอบแทนวิทยากร   คําอาหาร
เครื่องดื่ม  และคําใช๎จํายอื่นๆ  ที่เก่ียวข๎องกับโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากร  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 255 9 - 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี   2559  หน๎า  244)  ตั้งจําย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัดเทศบาล)) 

3.5  โครงการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับสวัสดิการด๎านประกันสังคมและสวัสดิการด๎านอื่นๆ  ตั้งไว๎   
30,000  บาท  เพ่ือ จําย เป็นคําใช๎จํายในการจัดอบรม ให๎ความรู๎ด๎านประกันสังคมและประกันภัย  ส าหรับ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ๎างประจ า  พนักงานจ๎างฯ  เชํน   คําตอบแทนวิทยากร   คําอาหารเครื่องดื่ม  และ
คําใช๎จํายอื่นๆ  ที่เก่ียวข๎องกับโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร  
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 255 9 - 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   ประจ าปี  2559  หน๎า  245)  ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)) 

3.6  โครงการอบรมให๎ความรู๎พื้นฐานในการปฏิบัติงาน    ตั้งไว๎   50,000   บาท   เพื่อจํายเป็น 
คําใช๎จํายในการอบรมความรู๎พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ให๎แกํพนักงานเทศบาลที่บรรจุและรับโอนย๎ายมาใหมํ เชํน 
คําตอบแทนวิทยากร  คําวัสดุส านักงาน  คําอาหารเครื่องดื่ม  และคําใช๎จํายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการนี้ (ตาม
โครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร  แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 255 9 - 25 61)  เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2559  หน๎า  243)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)) 

3.7  โครงการอบรมความรู๎เฉพาะด๎านในการปฏิบัติงาน    ตั้งไว๎   50,000  บาท   เพื่อจํายเป็น 
คําใช๎จํายในการจัดอบรม เพื่อให๎ความรู๎เฉพาะด๎านของแตํละต าแหนํงแกํพนักงานเทศบาลฯ  เชํน  คําตอบแทน
วิทยากร  คําวัสดุส านักงาน  คําอาหารเครื่องดื่ม  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เก่ียวข๎องตามโครงการนี้ (ตามโครงการ
ภายใต๎แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร  แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2559 - 2561)  เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  ประจ าปี  2559  หน๎า  244)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)) 

3.8  โครงการประกวดส านักทะเบียนดีเดํน    ตั้งไว๎   20,000   บาท     เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จําย 
ด าเนินงานตามโครงการ    เชํน   คําจัดท าวีดีทัศน์  คําจัดท าเอกสาร และคําใช๎จํายอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข๎องกับ
โครงการ   (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตร ประจ าตัวประชาชน     
แผนพัฒนาสามปี    (พ.ศ.  2559 - 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี  2559  หน๎า  340)  ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานทะเบียนราษฎร) 

3.9 โครงการประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎ด๎านการทะเบียนราษฎร  ตั้งไว๎  40,000  บาท   เพื่อจําย
เป็นคําใช๎จํายในการประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎ด๎านทะเบียนราษฎร  โดยจัดท าแผํนพับ วารสาร การประชาสัมพันธ์
ทางสื่อวิทยุตําง ๆ  และคําใช๎จํายอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการ (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  255 9 - 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
ประจ าปี  2559  หน๎า  342)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานทะเบียน
ราษฎร) 
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3.10 โครงการบริการด๎านการทะเบียนและบัตรประชาชนเคลื่อนที่  เนื่องในวันเด็กแหํงชาติ    
ตั้งไว๎  10,000  บาท    เพ่ือจํายเป็นคํา ติดตั้งระบบ  คําเชื่อมตํอสัญญาณอินเตอร์เน็ต  และคําใช๎จํายอื่น ๆ       
ที่เก่ียวข๎องกับโครงการ (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชน    แผนพัฒนาสามปี    (พ.ศ.  255 9 - 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี  2559  หน๎า  343)  
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานทะเบียนราษฎร) 

3.11 โครงการบริการด๎านการทะเบียนและบัตรประชาชนเคลื่อนที่ให๎กับสถานศึกษา  ตั้งไว๎  
50,000  บาท    เพ่ือจํายเป็นคําติดตั้งระบบ  คําเชื่อมตํอสัญญาณอินเตอร์เน็ต  และคําใช๎จํายอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข๎อง
กับโครงการ (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน    
แผนพัฒนาสามปี    (พ.ศ.  2559 - 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี  2559  หน๎า  346)  ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานทะเบียนราษฎร) 

3.12 โครงการจัดตั้งเครือขํายอาสาสมัครชุมชนด๎านการทะเบียนราษฎร  ตั้งไว๎  3 5,000  บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายด าเนินงานตามโครงการ เชํน คําใช๎จํายในการอบรม คําวัสดุส านักงาน  คําจัดท าคูํมือ  
คําอาหาร คําเครื่องดื่ม คําวิทยากรและคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎องกับโครงการ (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการ
พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2559 - 2561) เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  ประจ าปี  2559  หน๎า  34 5)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานทะเบียนราษฎร) 

3.13 โครงการ พัฒนาเสริมทักษะด๎านการบริการให๎กับบุคลากรส านักทะเบียน  ตั้งไว๎  10,000  
บาท    เพ่ือจํายเป็นคําเดินทาง  คําที่พัก  คําอาหารและเครื่องดื่ม   และคําใช๎จํายอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการ 
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร  แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ.  255 9 - 2561)  
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี  2559 หน๎า 2 50)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานทะเบียนราษฎร) 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน  295,000      บาท 
- คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  ตั้งไว๎  295,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาซํอมแซม

ครุภัณฑ์และสิ่งกํอสร๎างของหนํวยงานนี้ เชํน  รถยนต์ รถจักรยานยนต์  เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องอัดส าเนา  เครื่อง
คอมพิวเตอร์  อาคารส านักงาน  บ๎านพักพนักงาน กล๎องถํายรูป  ฯลฯ ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่เข๎าลักษณะ
รายจํายประเภทนี้   ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านัก
ปลัดเทศบาล) 250,000 บาท งานทะเบียนราษฎร  15,000 บาท งานบริหารทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)  
30,000  บาท) 

 
 
 
 
 

63 



 
ค่าวัสดุ     รวม 2,260,000 บาท  

 
วัสดุส านักงาน     จ านวน  1,560,000 บาท 

- คําวัสดุส านักงาน   ตั้งไว๎   1,560,000   บาท   เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงานที่จ าเป็นต๎องใช๎   
คําวารสาร  สิ่งพิมพ์ ที่ได๎จากการซื้อหรือการจ๎างพิมพ์   เชํน  วารสารเทศบาล  โปสเตอร์  แผํนพับ  ใบปลิว  
เป็นต๎น และวัสดุตําง ๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป   งานบริหารทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)) 
 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    จ านวน  75,000    บาท  
- คําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  ตั้งไว๎  75,000  บาท   เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ   เชํน 

ถํานไฟฉาย  สายไฟ  เสาอากาศวิทยุ  ถํานวิทยุมือถือ  และเครื่องใช๎เกี่ยวกับวัสดุไฟฟูา  เป็นต๎น  ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล) 5,000 บาท งานบริหารทั่วไป 
(กองวิชาการและแผนงาน)  70,000  บาท) 
 

วัสดุงานบ้านงานครัว    จ านวน  305,000    บาท  
- คําวัสดุงานบ๎านงานครัว  ตั้งไว๎    305,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ๎าน 

งานครัว  เชํน   ถ๎วยชาม  ช๎อนส๎อม   แก๎วน้ าจานรอง ถังน้ า   สเปรย์ปรับอากาศ  ตลอดจนวัสดุงานบ๎านงานครัว
ทุกชนิดที่จัดอยูํในวัสดุประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
(ส านักปลัดเทศบาล) 300,000  บาท  งานทะเบียนราษฎร 5,000  บาท) 
 

วัสดุก่อสร้าง     จ านวน  45,000  บาท 
- คําวัสดุกํอสร๎าง  ตั้งไว๎  45,000  บาท   เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อสิ่งของตํางๆ ที่เป็นวัสดุกํอสร๎าง 

เชํน เหล็ก หิน ปูน ทราย ไม ๎ สังกะสี  ส ี แปรงทาสี  ฯลฯ  เพ่ือใช๎ซํอมแซมอาคารส านักงานเทศบาลและ
บ๎านพักของเทศบาลและงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องของหนํวยงานนี้   ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)   30,000  บาท  งานบริหารทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)  
15,000  บาท) 
 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   จ านวน  65,000  บาท 
- คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  ตั้งไว ๎ 65,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีลักษณะ

เป็นวัสดุประเภทนี้  เชํน  แบตเตอรี่  หัวเทียน  อะไหลํ  เครื่องจักรกล  ยางนอก-ยางใน รถยนต์  
รถจักรยานยนต์  น้ ามันเบรกและวัสดุอ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎องกับวัสดุยานพาหนะ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล) 50,000 บาท งานทะเบียนราษฎร 5,000  บาท  
งานบริหารทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน) 10,000  บาท) 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   จ านวน  60,000  บาท 
 - คําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  ตั้งไว๎  60,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อแผํนปูายกระดาษ

เขียนโปสเตอร์  พํูกัน  ฟิล์ม  ส ี ล๎างอัดขยายรูป  เทปบันทึกเสียง ฯลฯ  ที่จ าเป็นต๎องใช๎ในหนํวยงานนี้  ตั้งจําย
จากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล) 5,000 บาท        
งานบริหารทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน) 55,000  บาท) 

 
วัสดุอื่น ๆ     จ านวน  150,000 บาท 

- คําวัสดุเลือกตั้ง   ตั้งไว๎  150,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุ ตําง ๆ ในการเลือกตั้ง   เชํน  
บัตรเลือกตั้ง  หีบบัตรเลือกตั้ง  แบบพิมพ์ที่ใช๎ในการเลือกตั้ง  วัสดุในการจัดท าปูายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  วัสดุใน
การจัดหนํวยเลือกตั้ง  ตลอดจนวัสดุอื่น ๆ ที่ใช๎ในการเลือกตั้ง  ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)) 
 

ค่าสาธารณูปโภค   รวม  4,090,000 บาท  
 
ค่าไฟฟ้า    จ านวน  2 ,000,000    บาท 

- คําไฟฟูา   ตั้งไว๎   2,000,000   บาท   เพ่ือจํายเป็นคํากระแสไฟฟูาสาธารณะที่ใช๎เกินจ านวน 
ร๎อยละ 10 ของหนํวยการใช๎ไฟฟูาประเภทบ๎านอยูํอาศัย และหนํวยการใช๎ไฟฟูาประเภทกิจการขนาดเล็กที่ใช๎
ไฟฟูาไมํเกิน  200  หนํวยตํอเดือน     และจํายเป็นคํากระแสไฟฟูาอ่ืน ๆ  ที่อยูํในความควบคุมของเทศบาล    
ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)) 
 

ค่าน้ าประปา    จ านวน  1,500,000        บาท  
- คําน้ าประปา  ตั้งไว๎   1,500,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําน้ าประปาในส านักงานเทศบาลและ 

ส านักงานอื่นซึ่งอยูํในความควบคุมดูแลของเทศบาล  เชํน  น้ าประปาของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 8 โรงเรียน
น้ าประปาประจ าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลทุกแหํง น้ าประปาที่ใช๎ในบึงพลาญชัยและสวนสมเด็จฯ
น้ าประปาที่ใช๎ในโรงฆําสัตว์เทศบาล น้ าประปาประจ าตลาดสดเทศบาล  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด และจํายเป็นคําน้ าดิบลงบึงพลาญชัย    ตั้งจํายจากเงินรายได๎    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)) 
 

ค่าบริการโทรศัพท์   จ านวน  180,000         บาท  
- คําโทรศัพท์  ตั้งไว๎  180,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําเชําและคําบริการโทรศัพท์ของทุก 

หนํวยงานสังกัดเทศบาล  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารทั่วไป 
(ส านักปลัดเทศบาล)) 
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ค่าบริการไปรษณีย์    จ านวน  250,000 บาท 

- คําไปรษณีย์  ตั้งไว๎  250,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําฝากสํงไปรษณีย์ภัณฑ์เก่ียวกับกิจการ 
เทศบาลและช าระคําฝากสํงเป็นรายเดือนตามใบอนุญาตเลขท่ี   88/2529  ลงวันที่ 8 กันยายน 2529  ตั้งจําย
จากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)) 
 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  จ านวน  16 0,000   บาท 
- คําบริการทางด๎านโทรคมนาคม  ตั้งไว๎  160,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการสมัคร 

สมาชิกอินเตอร์เน็ต  คําใช๎บริการ  คําธรรมเนียมคําสมาชิกคําขอใช๎หมายเลข   คําเชําหมายเลข  คําเชําเครื่อง
และอุปกรณ์คําเชําพ้ืนที่วางข๎อมูลเว็บไซต์เทศบาล คําจดทะเบียนโดเมนเนมเว็บไซต์  คําบริการสํงข๎อความสั้น 
(SMS) คําบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  (ADSL) และคําใช๎จํายที่เก่ียวข๎องอ่ืนๆ  ตลอดปีของเทศบาลฯ ตั้งจําย
จากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป(ส านักปลัดเทศบาล)) 

 
งบเงินอุดหนุน     รวม 46,000   บาท 
เงินอุดหนุน     รวม 46,000  บาท  

 
เงินอุดหนุน         จ านวน    46,000 บาท  
-  เงินอุดหนุนการแขํงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดร๎อยเอ็ด ตั้งไว๎  30,000  บาท  เพ่ือจําย

เป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการจัดการแขํงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์  (ตามโครงการสํงเสริมความรู๎ความ
สนใจเกี่ยวกับกิจการของท๎องถิ่น  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 255 9 – 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 
2559 หน๎า  235)   ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  (ส านัก
ปลัดเทศบาล)) 

-   เงินอุดหนุนโครงการอ านวยการศูนย์รวมข๎อมูลขําวสารการซื้อหรือการจ๎างขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ตั้งไว๎  16,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํสํวนราชการที่เป็นที่ตั้งของสถานที่กลาง  (อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด)เพ่ือเป็นคําใช๎จําย
ที่จ าเป็นในการบริหารงานของสถานที่ดังกลําว  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป     
งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)) 
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งบรายจ่ายอ่ืน     รวม 50,000   บาท 
รายจ่ายอ่ืน     รวม 50,000  บาท  
 

ค่าจ้างที่ปรึกษา     จ านวน    50,000 บาท  
-  คําจ๎างท่ีปรึกษา  ตั้งไว๎   50,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างท่ีปรึกษาซ่ึงไมํเก่ียวกับครุภัณฑ์ 

หรือสิ่งกํอสร๎าง  ให๎ท าการวิจัย   ประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดให๎ครอบคลุม
ทุกด๎าน    เชํน    ด๎านคุณภาพการให๎บริการของแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
เพ่ือก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ส าหรับพนักงานเทศบาลฯ และตามแบบตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด๎านการบริหารจัดการโดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยวิธีการงบประมาณฯ  พ.ศ. 2541  ข๎อ  14  และหนังสือส านักงาน  กจ.กท.  และ 
ก.อบต.ดํวนที่สุด ที่  มท.0809.3/ว25  ลงวันที่  9  มีนาคม  2549  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)) 
 

งบลงทุน        รวม          325,100       บาท 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม          325,100     บาท 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน    จ านวน    107,000   บาท 
1. จัดซื้อชุดรับแขก (ห๎องผู๎บริหาร)   ตั้งไว๎   35,000  บาท   เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อชุดรับแขก  

ประกอบด๎วย  เก๎าอ้ียาว เป็นเก๎าอ้ีมีพนักและเท๎าแขนนั่งได๎ 2-3 คน  ,  เก๎าอ้ีเดี่ยว แบบมีพนัก นั่งได๎คนเดียว
โต๏ะกลาง ฯลฯ  จ านวน  1  ชุด (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎
และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2559 หน๎า  
268)   ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านัก
ปลัดเทศบาล)) 

2. จัดซื้อเก๎าอ้ีผู๎บริหาร   ตั้งไว๎  15,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอ้ีผู๎บริหาร    จ านวน   
1  ตัว   (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 – 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 255 9 หน๎า  268) ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)) 
  3. จัดซื้อโทรศัพท์แบบโชว์เบอร์   ตั้งไว๎   3,500   บาท   เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโทรศัพท์แบบ 
โชว์เบอร์  จ านวน  4  เครื่อง   (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎
และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 – 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 255 9 หน๎า  
269) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)) 

4. จัดซื้อโทรศัพท์ไร๎สายแบบโชว์เบอร์  ตั้งไว๎  3,500  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อโทรศัพท์ 
ไร๎สายแบบโชว์เบอร์  จ านวน  1  เครื่อง    (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 – 256 1) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
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ประจ าปี 2559 หน๎า  269)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)) 
  5. จัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสาร  ตั้งไว๎   50,000  บาท  เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสาร   
ชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จ านวน 10 ต๎ู (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 – 256 1) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
ประจ าปี 2559 หน๎า 269)  ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานทะเบียน
ราษฎร) 

  (รายการที่ 1 – 5 เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  
จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    จ านวน  109 ,600   บาท 
1. จัดซื้อเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟูา   ตั้งไว๎    6,500   บาท    เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่อง 

รักษาแรงดันไฟฟูา   (stabilizer)  ส าหรับตู๎สาขาโทรศัพท์  จ านวน  1  เครื่อง   (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเคร่ืองใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 – 2561) เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2559 หน๎า  268)   ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งาน
บริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)) 

2. จัดซื้อเพาเวอร์แอมป์   ตั้งไว๎   13,000   บาท  เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเพาเวอร์แอมป์   ก าลังขับ 
ไมํน๎อยกวํา 800 วัตต์ โหลดไมํน๎อยกวํา 2 โอห์ม จ านวน 1 เครื่อง   (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุง
และพัฒนาเครื่องมือเคร่ืองใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 – 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
ประจ าปี 2559  หน๎า  282 )  ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   
(กองวิชาการและแผนงาน)) 

3. จัดซื้อเคร่ืองท าเอฟเฟคสัญญาณเสียง   ตั้งไว๎    7,500    บาท   เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเคร่ือง 
ท าเอฟเฟคสัญญาณเสียง  จ านวน  1  เครื่อง  ประกอบด๎วย 

- เสียงโปรแกรมเอฟเฟคเสียงไมํน๎อยกวํา 200 โปรแกรม 
- ประมวลผลสัญญาณไมํต่ ากวํา 24 Bit  
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเคร่ืองใช๎และสถานที่ 

ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 – 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 255 9  หน๎า  282 )  ตั้งจํายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (กองวิชาการและแผนงาน)) 

4. จัดซื้อไมโครโฟนชนิดไดนามิค  ตั้งไว๎  6,500  บาท  เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อไมโครโฟนชนิด 
ไดนามิค  แบบไมํมีสวิตซ์เปิด-ปิด รับสัญญาณแบบ  super cardioids   ตอบสนองความถี่  50-16 KHZ  Impedane 
150 โอห์ม จ านวน 1 ตัว  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเคร่ืองใช๎และสถานที่
ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2559  หน๎า  282)  ตั้งจํายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (กองวิชาการและแผนงาน)) 

5. จัดซื้อไมโครโฟนชนิดไดนามิค   ตั้งไว๎   24,600   บาท   เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อไมโครโฟน 
ชนิดไดนามิค แบบมีสวิตซ์เปิด-ปิด  รับสัญญาณแบบ cardioids  ตอบสนองความถี่ 50-15 KHZ   Impedane 
150 โอห์ม จ านวน 6 ตัว   (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และ
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สถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 255 9  หน๎า  283)  
ตั้งจํายจากอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (กองวิชาการและแผนงาน)) 

6. จัดซื้อล าโพงมอนิเตอร์    ตั้งไว๎   13,500   บาท    เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อล าโพงมอนิเตอร์   
5   เหลี่ยม แบบ 2 ทาง ขนาดล าโพง 12 นิ้ว   ก าลังวัตต์ ไมํต่ ากวํา 300 วัตต์ มีหํวงส าหรับแขวนล าโพงมีทํอ
ส าหรับเสียบขาตั้งล าโพง จ านวน  2  ชุด  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 – 256 1) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
ประจ าปี 2559  หน๎า  283)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป  (กองวิชาการและแผนงาน)) 

7. จัดซื้อเพาเวอร์มิกซ์  ตั้งไว๎  16,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเพาเวอร์มิกซ์  ขั้วตํอไมค์  
แบบ XLR-TR   9  ชํอง  มีอีควอไลท์เซอร์ในตัวไมํน๎อยกวํา  9  ชํอง  2  ทาง  ก าลังวัตต์ไมํต่ ากวํา  700  วัตต์ 
โปรแกรมเอฟเฟคในตัวไมํน๎อยกวํา 24 bit  33  โปรแกรม  จ านวน 1 เครื่อง (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 – 2561) 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 255 9  หน๎า  284 )  ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป     (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (กองวิชาการและแผนงาน)) 

8. จัดซื้อเครื่องปรับแตํงเสียง  ตั้งไว๎   2,500  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องปรับแตํงเสียง   
15 ชํองx2 ตอบสนองความถ่ีระหวําง 20 Hz ถึง 20Khz  ตัดความถี่ต่ าไมํน๎อยกวํา 12 dB/octave Control 
Range  ไมํต่ ากวํา 12 dB cut/boots  จ านวน 1 เครื่อง   (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุง
และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 – 2561) เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2559  หน๎า  284)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งาน
บริหารทั่วไป  (กองวิชาการและแผนงาน)) 

9. จัดซื้อเครื่องควบคุมและรักษาระดับความดังของสัญญาณเสียง  ตั้งไว๎   11,500  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องควบคุมและรักษาระดับความดังของสัญญาณเสียง    เป็นคอมเพรสเซอร์แบบ 2 
แซลแนล  ขั้วตํอ Input/Output แบบทั้งแบบ XLR และ1/4นิ้ว TRS Phone ,  input impedance น๎อยกวํา 
50 กิโลโอห์ม แบบ balanced Input  impedance น๎อยกวํา 25 กิโล โอห์ม แบบ un balanced  
จ านวน 1 เครื่อง   (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่
ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 – 256 1) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 255 9  หน๎า  285 )       
ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป     (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   (กองวิชาการและ
แผนงาน)) 

10.  จัดซื้อเครื่องปรับระดับแรงดันไฟฟูา  ตั้งไว๎   8,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่อง 
ปรับระดับแรงดันไฟฟูา  ประกอบด๎วย   Input 110-220 v  ,  Output100v-220v  ,  ความถี่ 50-60 Kz  ,  
กระแสสูงสุด 60A  จ านวน  1  เครื่อง  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2559  
หน๎า  286)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
(กองวิชาการและแผนงาน)) 
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  (รายการที่ 1 – 10 เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  
จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   จ านวน  6 ,500   บาท 
-   จัดซื้อตู๎เย็น   ตั้งไว๎   6,500  บาท   เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เย็น  ขนาด  5  คิว  ชนิด   

1  ประตู  จ านวน  1  ต๎ู (จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ)  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 – 2561) 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 255 9 หน๎า  270)  ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป     (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานทะเบียนราษฎร) 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   จ านวน  5 ,000   บาท 
-   จัดซื้อรถเข็นอเนกประสงค์    ตั้งไว๎   5,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อรถอเนกประสงค ์

แบบ  4  ล๎อ  1  ชั้น  จ านวน  1  คัน (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  
จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และ
สถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 – 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 255 9 หน๎า  270)  
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานทะเบียนราษฎร) 

ครุภัณฑ์การเกษตร    จ านวน  10,000   บาท 
-   จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัติ   ตั้งไว๎   10,000   บาท   เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ า 

อัตโนมัติ  ขนาดมอเตอร์ไมํต่ ากวํา  300  วัตต์  ก าลังสํงไมํน๎อยกวํา 19 เมตร จ านวน 1 เครื่อง  (เป็นครุภัณฑ์
นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด )   (ตามโครงการภายใต๎
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2559 – 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 255 9 หน๎า  268)  ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)) 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    จ านวน  87 ,000   บาท 
-  จัดซื้อกล๎องวีดีโอพร๎อมอุปกรณ์   ตั้งไว๎   87,000   บาท   เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อกล๎องวีดีโอ 

พร๎อมอุปกรณ์  จ านวน  1  ชุด ประกอบด๎วย ความละเอียดชนิด    Full HD (1080)  บันทึกภาพลง SD ได๎  
ชมภาพแบบออ ฟทิคัล  ได๎ไมํน๎อยกวํา 12 เทํา   ชมภาพแบบดิจิตอลได๎ไมํน๎อยกวํา 25 เทํา   ไมโครโฟนชนิด 
Short gun  พร๎อมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข๎อง  (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  
จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และ
สถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2559  หน๎า  286)  
ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   (กองวิชาการและ
แผนงาน)) 
 

******************* 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ   รวม 2,814,300 บาท 
งบบุคลากร     รวม 2,190,000 บาท  
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)    รวม 2,190,000 บาท  

 
เงินเดือนพนักงาน    จ านวน  1,402,400   บาท  

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว๎   1,402,400   บาท   เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนพนักงาน 
เทศบาลตามต าแหนํงและอัตราที่ได๎รับอนุมัติและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี   ตั้งจํายจากเงินรายได๎  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   จ านวน    8,700  บาท 
- เงินเพ่ิมตําง ๆ   ตั้งไว๎  8,700 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนให๎กับผู๎บริหารและ 

จํายเป็นคําตอบแทนตํางๆ ให๎กับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติหน๎าที่ในกองวิชาการและแผนงาน  ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน   754,900       บาท 

- คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ตั้งไว๎  754,900  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎าง  
ให๎แกํพนักงานจ๎างฯ   ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในกองวิชาการและแผนงาน  ตั้งจํายจากเงินรายได๎    (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน    24,000       บาท 
- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว    ตั้งไว๎   24,000  บาท   เพื่อจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพ 

ชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป      ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในกองวิชาการและแผนงาน   
ตั้งจํายจากเงินรายได๎    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
 

งบด าเนินการ     รวม 583,100 บาท 
ค่าตอบแทน     รวม 133,100 บาท  

 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จ านวน     40,000 บาท  

- คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว๎  40,000  บาท   เพื่อจํายให๎พนักงาน 
เทศบาลและพนักงานจ๎างฯ  ที่ได๎รับค าสั่งให๎ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจ าเป็นเรํงดํวน   ตามระเบียบฯ 
ตั้งจํายจากเงินรายได ๎(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
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ค่าเช่าบ้าน     จ านวน     42,000    บาท  

- คําเชําบ๎าน  ตั้งไว๎  42,000  บาท   เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านพักให๎แกํพนักงานเทศบาลผู๎มี 
สิทธิ์เบิกคําเชําบ๎านได๎ตามระเบียบฯ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผน
สถิติและวิชาการ) 
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   จ านวน   51,100     บาท  
-  เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว๎   51,100  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 

ของพนักงานเทศบาล  ตามท่ีมีสิทธิ์ได๎รับตามระเบียบฯ    ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

 
ค่าใช้สอย     รวม 450,000 บาท  

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน 30,000   บาท 

- รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ  ตั้งไว๎  30,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเข๎าปกและเย็บเลํม
หนังสือ  เชํน   แผนพัฒนาเทศบาล   และเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย   คําจ๎างเหมาโฆษณา  และเผยแพรํ
คําเบี้ยประกัน  คําธรรมเนียม  และคําลงทะเบียนตํางๆ  หรือคําบริการอื่นใดท่ีเข๎าลักษณะประเภทนี้  ตั้งจําย
จากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 400,000บาท 

-  รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ   ตั้งไว๎   
400,000  บาท  แยกเป็น 

1. คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว๎  80,000   บาท   เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการ 
เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎างฯ ที่ได๎รับค าสั่งให๎เดินทางไปราชการตลอดจนคําใช๎จําย
อ่ืนที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผน
สถิติและวิชาการ) 

2. โครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560 – 2563)   เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ,  
แผนยุทธศาสตร์ , แผนการด าเนินงาน , การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  ตั้งไว๎  120,000  บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในพิธีเปิด  – ปิด  จัดตกแตํงสถานที่ในการจัดท าประชาคมเก่ียวกับการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลการจัดประชุมคณะกรรมการ   คําอาหาร – เครื่องดื่มอาหารวํางคําวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นๆ 
ที่จ าเป็นในโครงการนี้   (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกิจการของ
ท๎องถิ่นแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  255 9– 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี  2559 หน๎า 240) ตั้งจํายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
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3. โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   ตั้งไว๎  100,000  บาท   เพื่อจํายเป็นคําใช๎จําย 

ในพิธีเปิด-ปิด  จัดตกแตํงสถานที่   คําอาหาร – เครื่องดื่ม  อาหารวําง   คําวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนคําใช๎จํายอื่น ๆ 
ที่จ าเป็นในโครงการนี้    (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกิจการของ
ท๎องถิ่นแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2559– 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี  2559 หน๎า 240) ตั้งจํายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

4. โครงการรับการประเมินองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ตั้งไว๎   50,000  บาท  ประกอบด๎วย 
4.1 การประเมินองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดีเดํน  ด๎านการบริหารจัดการ   
4.2 การประเมินรางวัลพระปกเกล๎าฯ   
4.3 การประเมินองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด๎านการปูองกันการทุจริตแหํงชาติ   

เพ่ือจํายเป็นคําจัดท าเอกสารสื่อวีดีทัศน์    จ๎างเหมาเข๎าปกเย็บเลํมเอกสาร  คําอาหารท าการ 
นอกเวลา คําใช๎จํายในพิธีเปิด -ปิดจัดตกแตํงสถานที่ต๎อนรับคณะผู๎ประเมิน คําอาหาร -  เครื่องดื่ม   อาหารวําง  
คําวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นๆท่ีจ าเป็นในโครงการนี้  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริม
ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกิจการของท๎องถิ่นแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  255 9– 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด
ประจ าปี  2559 หน๎า  241)  ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผน
สถิติและวิชาการ) 

5.  โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  ตั้งไว๎  50,000  บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  แผนที่ข๎อมูล  25  ชั้น  โดยด าเนินการ  ดังนี้   

 ปรับปรุงชั้นข๎อมูล  25  ชั้น  ที่มีพิกัดไมํตรง/เนื่องจากใช๎คนละพิกัด เชํน  บางแปลง     
ใช๎พิกัดเดิม  คือ  แบบพิกัด Indian  1975  แตํบางแปลงใช๎พิกัด  UTM   

 ชั้นข๎อมูลแผนที่บางชั้นยังไมํเสร็จสมบูรณ์  ท าให๎ไมํสามารถปรับปรุงชั้นข๎อมูลแผนที่นั้น
ได๎  และสํงผลกระทบตํอชั้นข๎อมูลแผนที่อ่ืน 

   รวมทั้งเป็นคําใช๎จํายอ่ืนในการปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( GIS)    ให๎เป็นปัจจุบันและ
ใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืน ๆ   ที่จ าเป็นในโครงการนี้   (ตามโครงการภายใต๎แนว
ทางการพัฒนาสํงเสริมความรู๎  ความเข๎าใจเกี่ยวกับกิจการของท๎องถิ่น  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2559 – 2561)  
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี  2559 หน๎า  239)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน  20,000      บาท 
- คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  ตั้งไว๎   20,000   บาท  เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษา 

ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์และสิ่งกํอสร๎างของหนํวยงานนี้ เชํน  เครื่องคอมพิวเตอร์  ต๎ู โต๏ะ เก๎าอ้ี เครื่องปรับอากาศ 
ครุภัณฑ์อ่ืนๆ เป็นต๎น  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ)  
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งบลงทุน        รวม          41,200        บาท 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม          41,200     บาท 
 
ครุภัณฑ์ส านักงาน    จ านวน     26,000    บาท 

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ   ตั้งไว๎   26,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ชนิดแขวน  ขนาดไมํต่ ากวํา  15,000  BTU  พร๎อมติดตั้ง  จ านวน  1  เครื่อง (จัดซื้อตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ)  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎
และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 – 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 255 9 หน๎า  
287) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    จ านวน     15,200    บาท 

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก   ตั้งไว๎   15,200  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
แบบฉีดหมึก   (INKET Printer)  เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner  และ  Fax 
มีความละเอียดในการพิมพ์สีไมํน๎อยกวํา  4,800x1,200  dpi  จ านวน  2  เครื่อง   

(รายละเอียดตามราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี  2558   
กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ข๎อ  44) 

  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่
ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 – 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 255 9 หน๎า  287) ตั้งจําย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
 
 

******************* 
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งานบริหารงานคลัง    รวม 18,659,100 บาท 
งบบุคลากร     รวม  8,122,400 บาท  
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)    รวม  8,122,400 บาท  
 
เงินเดือนพนักงาน    จ านวน   6,450,200 บาท 

-  เงินเดือนพนักงานเทศบาล     ตั้งไว๎    6,450,200   บาท    เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนพนักงาน 
เทศบาลตามต าแหนํงและอัตราที่ได๎รับอนุมัติและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี    ตั้งจํายจากเงินรายได๎    
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) 

 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   จ านวน   67 ,200  บาท 

-  เงินเพ่ิมตําง ๆ  ตั้งไว๎   67,200   บาท   เพื่อจํายเป็นเงินเพ่ิมเงินประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการ 
กองคลัง  เงินเพ่ิมคําครองชีพ  เงินเพ่ิมกรณีข๎าราชการเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป   งานบริหารงานคลัง) 

 
เงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร   จ านวน  67,200  บาท 

- เงินประจ าต าแหนํงของผู๎บริหาร  ตั้งไว๎   67,200  บาท   เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํง 
ผู๎อ านวยการกองคลัง ระดับ 8  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) 

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จ านวน  1,396,200 บาท 

         - คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ตั้งไว๎   1,396,200 บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนของ
พนักงานจ๎างฯ สังกัดกองคลัง  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   จ านวน  141 ,600 บาท 

-  เงินเพ่ิมตําง ๆ  ตั้งไว๎  141,600  บาท   เพื่อจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎กับ 
พนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไปท่ีปฏิบัติหน๎าที่ในกองคลัง  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป   งานบริหารงานคลัง) 
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งบด าเนินการ     รวม 10,459,800 บาท 
ค่าตอบแทน     รวม    444,800 บาท  
 
ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 30,000 บาท 

- คําตอบแทนผู๎ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ตั้งไว๎  30,000  
บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การพัสดุของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2535  และแก๎ไขเพ่ิมเติม ข๎อ 27 และ ข๎อ  28  ส าหรับ
ผู๎แทนชุมชน ตลอดจนบุคคลภายนอกอ่ืนที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) 

 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จ านวน  150,000 บาท 

- คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว๎ 150,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการในกรณีที่พนักงานเทศบาล  ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎างฯ ได๎รับค าสั่งให๎ปฏิบัติราชการนอก
เวลาราชการกรณีจ าเป็นและเรํงดํวนตามระเบียบฯ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง) 

 
ค่าเช่าบ้าน     จ านวน  204,000   บาท  

- คําเชําบ๎าน  ตั้งไว๎   204,000   บาท  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง  
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ตามสิทธิ์ที่จะได๎รับตามระเบียบฯ   ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป   งานบริหารงานคลัง) 

 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   จ านวน   60,800    บาท 

- เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว๎  60,800  บาท   เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 
ของพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลังเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   ตามระเบียบฯ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) 

 
ค่าใช้สอย     รวม   960,000 บาท  
 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน  150,000       บาท 

- รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ  ตั้งไว๎    150,000    บาท     เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมและ 
คําลงทะเบียนตําง ๆ คําจ๎างเหมาบริการ  คําจัดท าประกันอัคคีภัย  พ.ร.บ.รถยนต์  สังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
ประกันตําง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการ  และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้ ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 720,000 บาท 

-  รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ   ตั้งไว๎   
720,000  บาท  แยกเป็น 

 1.  คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว๎  1 50,000  บาท   เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎างฯ ตามระเบียบฯ ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นท่ีเข๎าลักษณะ
รายจํายประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) 

  2. โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีอากร ใบอนุญาตและคําธรรมเนียมตํางๆ ตั้งไว๎ 200,000 บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จําย  ดังนี้  คําปูายประชาสัมพันธ์รูปแบบตําง ๆ แผํนพับ  ใบปลิว  หนังสือประชาสัมพันธ์ภาษี  
หนังสือคูํมือประชาสัมพันธ์และการบริการประชาชน  คําจัดท าสปอร์ต  คําเชําเวลาสถานีวิทยุ/โทรทัศน์ท๎องถิ่น  
และคําใช๎จํายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพัฒนารายได๎
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  255 9 – 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   ประจ าปี  2559 หน๎า 262)  ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) 

  3 .  โครงการบริการตํอสัญญาตลาดและการเชําทรัพย์สินของเทศบาลฯ นอกสถานที่และนอก
เวลาราชการ  ตั้งไว๎  40,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์    คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
ส าหรับเจ๎าหน๎าที่ และคําใช๎จํายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงพัฒนารายได๎  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  255 9 – 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   ประจ าปี  2559 หน๎า 
267)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) 

  4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส ารวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ตั้งไว๎  150,000  
บาท  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์  คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับเจ๎าหน๎าที่  และคําใช๎จําย
อ่ืน ๆ  ที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพัฒนารายได๎  แผนพัฒนา
สามปี  (พ.ศ.  2559 – 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี  2559 หน๎า 261)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) 

 5. โครงการการตรวจสอบทะเบียนพาณิชย์   ตั้งไว๎  30,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์  
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับเจ๎าหน๎าที่  และคําใช๎จํายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้  
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพัฒนารายได๎  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  255 9 – 25 61)  
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี  2559 หน๎า 266)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) 

 6. โครงการกํอสร๎างสีขาว  ตั้งไว๎  40,000  บาท  เพ่ือ จํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์  คําปูาย
ประชาสัมพันธ์รูปแบบตําง ๆ  แผํนพับ  ใบปลิว  หนังสือประชาสัมพันธ์  และประชุมให๎ความรู๎คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ๎าง , ผู๎แทนชุมชน และคําใช๎จํายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการ
พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2559 – 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี  2559 
หน๎า 259)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) 
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7. โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฎิบัติงานด๎านการเงินและพัสดุ ตั้งไว๎ 50,000  บาท  เพ่ือจํายเป็น
คําใช๎จําย ในการจัดอบรมเพ่ือให๎ความรู๎เกี่ยวกับงานพัสดุและงานการเงินและบัญชีแกํพนักงานเทศบาลฯ  เชํน 
คําวิทยากร  คําท่ีพัก  คําอาหารเครื่องดื่ม คําจ๎างเหมารถยนต์  คําจัดท าเอกสาร คําวัสดุอุปกรณ์  และคําใช๎จําย
อ่ืน ๆ  ที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร  แผนพัฒนา
สามปี  (พ.ศ.  2559 – 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี  2559 หน๎า 258)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) 

8. โครงการผลิตบัตรประจ าตัวผู๎ประกอบการค๎าตลาดเทศบาลฯ   ตั้งไว๎    10,000     บาท             
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายที่เก่ียวกับการผลิตบัตร  เชํน คําวัสดุ คําแผํนบัตร PVC ที่ใสํบัตร PVC และคําใช๎จํายอื่นท่ี
เกี่ยวกับโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพัฒนารายได๎  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  
2559 – 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   ประจ าปี  2559 หน๎า 266)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) 

 9. โครงการพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ตั้งไว๎ 50,000 บาท เพื่อใช๎จํายในการ
สนับสนุนการด าเนินการจัดท าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นe-laas ให๎บรรลุสัมฤทธิ์ผล
เชํน  การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์ และการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต คําใช๎จํายในการฝึกอบรม
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎างที่ปฏิบัติงานด๎าน e-LAAS เพ่ือให๎มีความพร๎อมที่จะรองรับการปฏิบัติงานใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  e-LAAS เป็นต๎นและคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
โครงการนี้ (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพัฒนารายได๎  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  255 9 – 
2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   ประจ าปี  2559 หน๎า 265)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) 

 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน  90,000      บาท 

- คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  ตั้งไว๎  90,000  บาท  ส าหรับจํายเป็นคําซํอมแซมทรัพย์สิน 
ตําง ๆ ที่อยูํในความรับผิดชอบของกองคลัง เชํน เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์  รถยนต์ 
ฯลฯ ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้    ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) 

 
ค่าวัสดุ     รวม 9,055,000 บาท  
 
วัสดุส านักงาน     จ านวน  1,800,000     บาท 

 - คําวัสดุส านักงาน  ตั้งไว๎   1,800,000    บาท    เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงานที่ ใช๎ในราชการ
ทุกกอง/ฝุาย/งาน สังกัดเทศบาลฯ ได๎แกํ กระดาษไข  กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา  แบบพิมพ์  ใบเสร็จรับเงิน   
และวัสดุอ่ืนที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้    ตั้งจํายจากเงินรายได๎    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
งานบริหารงานคลัง) 
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  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน  10 ,000  บาท 
     -  คําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ    ตั้งไว๎   10,000   บาท   เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุไฟฟูาและวิทยุที่จ าเป็น 
ต๎องใช๎ในหนํวยงานนี้  เชํน  ปลั๊กไฟฟูา  เทปพันสายไฟ   และวัสดุอ่ืนๆ  ที่จัดอยูํในประเภทนี้  เป็นต๎น              
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) 
 
  วัสดุงานบ้านงานครัว        จ านวน     25,000   บาท    
    -  คําวัสดุงานบ๎านงานครัว       ตั้งไว๎    25,000   บาท    เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุงานบ๎าน
งานครัว   เชํน   ถ๎วยชาม  แก๎วน้ า  ถ๎วยกาแฟ  ไม๎กวาด   ผงซักฟอก  น้ ายาดับกลิ่น   และวัสดุอ่ืนที่จัดอยูํใน
ประเภทนี้ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) 
 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   จ านวน  20,000  บาท  
 - คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  ตั้งไว๎  20,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําแบตเตอรี่  ยางนอก - 

ยางใน รถจักรยานยนต์ – รถยนต์  แบตเตอรี่  และวัสดุอ่ืนที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง) 

 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ านวน    6,000,000   บาท   

    - คําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น    ตั้งไว๎  6,000,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําน้ ามันเชื้อเพลิง   
น้ ามันหลํอลื่น  ส าหรับรถจักรยานยนต์  รถยนต์  และเครื่องจักรกลอ่ืน  ๆ  ของทุกกอง/ฝุาย/งาน สังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด   ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป    จ านวน  4,510,856 บาท ตั้งจํายจากเงินรายได๎ 1,489,144 บาท   
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) 

 
วัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน  1,200,000    บาท 

 - คําวัสดุคอมพิวเตอร์    ตั้งไว๎   1,200,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุ คอมพิวเตอร์ที่ใช๎ใน
ราชการทุกกอง/ฝุาย/งาน สังกัดเทศบาลฯ ได๎แกํ หมึกปริ้นเตอร์  กระดาษตํอเนื่อง   แผํนซีดี  แผํนดีวีดี  และวัสดุ
อ่ืน ๆ ที่จัดอยูํในประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) 

 
งบลงทุน        รวม          76,900       บาท 

  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม          76,900    บาท 
 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   จ านวน  44 ,000   บาท 
-   จัดซื้อรถจักรยานยนต์    ตั้งไว๎   44,000   บาท   เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อรถรถจักรยานยนต์ 

ขนาด  110  ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ   จ านวน  1  คัน   (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์   ส านักงบประมาณ)   
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่  
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ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี  2559   หน๎า  281)  ต้ัง
จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        รวม      32,900  บาท   แยกเป็น 
1.  จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร๎อมอุปกรณ์  ตั้งไว๎  23,000  บาท จ านวน  1  ชุด  ประกอบด๎วย  

- มีหนํวยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไมํน๎อยกวํา  4  แกนหลัก  (4 core)  หรือแกน 8  
เสมือน  (8  Thread)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา  3.0 GHz  จ านวน  1  หนํวย  และมี
หนํวยความจ าขนาดไมํน๎อยกวํา 6 MB  ส าหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory 
MONITOR ขนาดไมํน๎อยกวํา 18.5 นิ้ว 

(รายละเอียดตามราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี  2558   
กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ข๎อ  8) 

 (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่  
ปฏิบัติงาน   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี   2559  หน๎า  281)   
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) 

2.  จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา  ตั้งไว๎  6,200  บาท  จ านวน  2  เครื่อง   
- มีก าลังไฟด๎านนอกไมํน๎อยกวํา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟูาได๎ไมํน๎อยกวํา 15 นาที  

(รายละเอียดตามราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี  2558   
กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ข๎อ  52) 

(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่  
ปฏิบัติงาน   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   ประจ าปี   2559  หน๎า  281)   
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)   

3.  จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์   ตั้งไว๎  3,700 บาท  จ านวน  1  เครื่อง  
   -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา  600 x 600 dpi 

-  มีความเร็วในการพิมพ์รํางไมํน๎อยกวํา  18  หน๎าตํอนาที  
 -  มีหนํวยความจ า ( Memory)  ขนาดไมํน๎อยกวํา  2  MB 
 (รายละเอียดตามราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี  2558   

กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ข๎อ  38) 
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่  

ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี   2559  หน๎า   281)   
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)  

******************* 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม    11,093,700 บาท 
งบบุคลากร      รวม    10,030,100 บาท  
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     รวม     10,030,100 บาท  
 
เงินเดือนพนักงาน    จ านวน   2,246,500 บาท 

-  เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั้งไว๎   2,246,500   บาท   เพื่อจํายเป็นเงินเดือนแกํพนักงาน 
เทศบาลตามต าแหนํงและอัตราที่ได๎รับอนุมัติ  พร๎อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า       จ านวน   764 ,300 บาท 
-  คําจ๎างลูกจ๎างประจ า   ตั้งไว๎   764,300  บาท     เพ่ือจํายเป็นเงินคําจ๎างลูกจ๎างประจ า  

ตามต าแหนํงและอัตราที่ได๎รับอนุมัติ  พร๎อมเงินปรับปรุงคําจ๎างประจ าปี   ตั้งจํายจากเงินรายได๎    (ปรากฏ 
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน) 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน   6,143,800     บาท 

- คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ตั้งไว๎   6,143,800   บาท   เพื่อจํายเป็นคําจ๎างพนักงานจ๎างฯ    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  สังกัดส านักปลัดเทศบาล  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน    875,500       บาท 

- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว   ตั้งไว๎   875,500  บาท   เพื่อจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพ 
ชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไปท่ีปฏิบัติหน๎าที่ ในสังกัดส านักปลัดเทศบาล  ตั้ง
จํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน) 

 
งบด าเนินการ     รวม 1,063,600 บาท 
ค่าตอบแทน     รวม   653,600 บาท  
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ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน   

500,000    บาท 
-   คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น     ตั้งไว๎ 

500,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดํวนมาก ที่ มท. 0808.2/ว 3795  ลงวันที่  7  พฤศจิกายน  2552  (ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จ านวน  20,000   บาท 

-  คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว๎  20,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎างฯ ที่ได๎รับค าสั่งให๎
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจ าเป็นเรํงดํวนตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

 
ค่าเช่าบ้าน     จ านวน  108,000    บาท 

-  คําเชําบ๎าน    ตั้งไว๎  108,000   บาท  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ 
ตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน) 

 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน  25,600  บาท 

- เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว๎  25,600  บาท   เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ๎างประจ า ที่มีสิทธิ์จะได๎รับตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏใน 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
 

ค่าใช้สอย     รวม 70,000  บาท  
 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน  30,000        บาท 

- รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ    ตั้งไว๎    30,000   บาท    เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมตําง ๆ   
คําจ๎างเหมาบริการตํางๆ คําระวางบรรทุกสิ่งของ  หรือทรัพย์สินของทางราชการตามความจ าเป็น ตลอดจน
คําใช๎จํายอื่นๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 40,000 บาท 
  -  รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ   ตั้งไว๎   

40,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล  ลูกจ๎างประจ า และ
พนักงานจ๎างฯ  ตามระเบียบฯ  ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นท่ีเข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   ตั้งจํายจากเงินรายได๎   
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ) 

 
ค่าวัสดุ     รวม     340,000    บาท 
 
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   จ านวน     120,000        บาท 

- คําวัสดุงานบ๎านงานครัว   ตั้งไว๎   120,000    บาท      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
งานบ๎านงานครัว  เชํน  ที่นอน  ผ๎าปูที่นอน หมอน  มุ๎ง  ส าหรับเจ๎าหน๎าที่ปูองกันฯ   ถ๎วยชาม  ช๎อนส๎อม แก๎วน้ า
จานรอง ถังน้ า สเปรย์ปรับอากาศ  ตลอดจนวัสดุงานบ๎านงานครัวทุกชนิดที่จัดอยูํในวัสดุประเภทนี้    ตั้งจํายจาก
เงินรายได ๎(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   จ านวน        20,000        บาท 
 - คําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ   ตั้งไว๎   20,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อคําจัดซื้อ วัสดุตํางๆ

เชํน  โปสเตอร์  พํูกัน  แผํนปูาย  กระดาษ  ฟิล์ม  สี  ล๎างอัดขยายรูป   เทปบันทึกเสียง   ฯลฯ   ที่จ าเป็นต๎องใช๎
ในหนํวยงานนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน)  

 
ค่าวัสดุก่อสร้าง    จ านวน  200,000       บาท 

-  คําวัสดุกํอสร๎าง  ตั้งไว๎  200,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อสิ่งของตํางๆ ที่เป็นวัสดุกํอสร๎าง   
เชํน  เหล็ก  หิน  ปูน  ทราย  ไม๎  สังกะสี  สี  แปรงทาสี   ฯลฯ  เพ่ือใช๎ซํอมแซมอาคารส านักงานเทศบาลและ
บ๎านพักของเทศบาลและงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข๎องของหนํวยงานนี้    ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
 
 
 

******************* 
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งานเทศกิจ     รวม 4,336,600 บาท 
งบบุคลากร     รวม 3,846,100 บาท  
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)    รวม 3,846,100 บาท  

 
เงินเดือนพนักงาน    จ านวน  1,506,100 บาท 

-  เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว๎    1,506,100   บาท   เพื่อจํายเป็นเงินเดือนแกํพนักงาน 
เทศบาลตามต าแหนํงและอัตราที่ได๎รับอนุมัติ พร๎อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ  695,800  บาทและงานเทศกิจ (งานนิติการ) 
810,300  บาท) 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   จ านวน  54,000  บาท 
-  เงินเพ่ิมตําง ๆ  ตั้งไว๎   54,000  บาท  เพื่อจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิม 

กรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของพนักงานเทศบาล   ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานเทศกิจ (งานนิติการ)) 

 
เงินประจ าต าแหน่งของนิติกร   จ านวน  42,000  บาท 

- เงินประจ าต าแหนํงของนิติกร  ตั้งไว๎   42,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํง 
ของนิติกร  (นายจตุรงค์  ประดิษฐ์)  ระดับ 8  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานเทศกิจ (งานนิติการ)) 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน   2,004,000     บาท 

- คําตอบแทนพนักงานจ๎าง    ตั้งไว๎    2,004,000   บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างพนักงานจ๎างฯ  
งานเทศกิจ  ,  นิติการ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ  
1,809,300  บาท  และงานเทศกิจ (งานนิติการ) 194,700  บาท) 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน    240,000       บาท 
- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว    ตั้งไว๎   240,000  บาท   เพื่อจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพ 

ชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไปท่ีปฏิบัติหน๎าที่ในงานเทศกิจ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ 
((ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ) 
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งบด าเนินการ     รวม 490,500 บาท 
ค่าตอบแทน     รวม 230,500 บาท  

 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,000 บาท  

-   คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   ตั้งไว๎ 
2,000 บาท และเพ่ือจํายเป็นเงินรางวัลให๎กับเจ๎าหน๎าที่   ที่ท าการจับกุมผู๎กระท าผิด   หรือแจ๎งเบาะแสวํามี
ผู๎กระท าผิดกฎหมาย  หรือเทศบัญญัติ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
เทศกิจ) 
 

ค่าตอบแทนอ่ืน     จ านวน  72,000       บาท 
- เงินรางวัลเจ๎าหน๎าที่ต ารวจ    ตั้งไว๎   72,000    บาท    เพ่ือจํายให๎กับเจ๎าหน๎าที่ต ารวจที่มา 

ปฏิบัติงานชํวยเทศบาลด๎านการจัดระเบียบตลาด  หาบเรํ  แผงลอย  และจับกุมผู๎ละเมิดเทศบัญญัติ  และ พ .ร.บ.
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง พ .ศ. 2535 โดยตั้งจํายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย   ที่  มท  0313.4/ว 3369  ลงวันที่   9  พฤศจิกายน  2537   และหนังสือบันทึกข๎อความ  
ที่  รอ  52001/8  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2551  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานเทศกิจ)  จ านวน  2  อัตรา  อัตราละ  3,000บาท/เดือน   
 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จ านวน  55,000   บาท 
-  คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว๎  55,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทน 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎างฯ ที่ได๎รับค าสั่งให๎
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจ าเป็นเรํงดํวนตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ  50,000  บาทและงานเทศกิจ (งานนิติการ)  5,000  บาท) 
 

ค่าเช่าบ้าน     จ านวน  48,000   บาท 
- คําเชําบ๎าน  ตั้งไว๎  48,000  บาท   เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านพักให๎แกํพนักงานเทศบาลผู๎มีสิทธิ์ 

เบิกคําเชําบ๎านได๎ตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 
(งานนิติการ)) 
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน  53,500        บาท  
- เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว๎  53,500  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 

ของพนักงานเทศบาล   ที่มีสิทธิ์จะได๎รับตามระเบียบฯ   ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  งานเทศกิจ  49,200  บาทและงานเทศกิจ (งานนิติการ)  4,300  บาท) 
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ค่าใช้สอย     รวม 160,000 บาท  

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน  40,000     บาท 

- รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ ตั้งไว๎   40,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมตําง ๆ   เชํน    
คําลงทะเบียนประชุม ส.ท.ท.  ตามหนังสือ  ส.ท.ท.  ที่ 452/2553   ลงวันที่  23  มี.ค. 53  คําจ๎างเหมาบริการ
ตํางๆ คําระวางบรรทุกสิ่งของหรือทรัพย์สินของทางราชการตามความจ าเป็น คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค า
พิพากษา  คําจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํคําเบี้ยประกัน  คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตํางๆ  หรือคําบริการ
อ่ืนๆ ใดที่เข๎าลักษณะประเภทนี้ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ  
20,000 บาทและงานเทศกิจ (งานนิติการ)  20,000  บาท) 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 60,000บาท 

-  รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ   ตั้งไว๎   
60,000  บาท  แยกเป็น 

1.  คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว๎   50,000   บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการ 
เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎างฯ  ตามระเบียบฯ  ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นท่ีเข๎าลักษณะ
รายจํายประเภทนี้   ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานเทศกิจ 20,000  
บาทและงานเทศกิจ (งานนิติการ)  30,000  บาท) 

2. โครงการจัดท าเทศบัญญัติ  ตั้งไว๎  10,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดประชุม 
คณะท างานในการยกรํางเทศบัญญัติ- ระเบียบ  คําวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าเทศบัญญัติ- ระเบียบ   คําอาหาร 
ท าการนอกเวลาตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริม
ความรู๎  ความเข๎าใจเกี่ยวกับกิจการของท๎องถิ่น  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  255 9– 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด
ประจ าปี  2558  หน๎า 231)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานเทศกิจ (งานนิติการ)) 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน  60,000      บาท 
- คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  ตั้งไว๎  60,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาซํอมแซม

ครุภัณฑ์และสิ่งกํอสร๎างของหนํวยงานนี้ เชํน  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์  
วิทยุสื่อสาร  กล๎องถํายรูป  เป็นต๎น  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งาน
เทศกิจ  50,000  บาทและงานเทศกิจ (งานนิติการ)  10,000  บาท) 
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ค่าวัสดุ     รวม   100,000 บาท 

 

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   จ านวน  5,000    บาท 
- คําวัสดุงานบ๎านงานครัว   ตั้งไว๎    5,000  บาท   เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ๎าน 

งานครัว  เชํน   ที่นอน   ผ๎าปูที่นอน  หมอน  มุ๎ง  ส าหรับเจ๎าหน๎าที่ปูองกันฯ   ถ๎วยชาม  ช๎อนส๎อม   แก๎วน้ า  
จานรอง ถังน้ า  สเปรย์ปรับอากาศ  ตลอดจนวัสดุงานบ๎านงานครัวทุกชนิดที่จัดอยูํในวัสดุประเภทนี้  ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ) 
 

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   จ านวน  5,000    บาท 
  - คําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  ตั้งไว๎  5,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อแผํนปูายกระดาษ
เขียน  โปสเตอร์  พํูกัน  ฟิล์ม  สี  ล๎างอัดขยายรูป  เทปบันทึกเสียง ฯลฯ ที่จ าเป็นต๎องใช๎ในหนํวยงานนี้  ตั้งจําย
จากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ) 
 

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   จ านวน  10,000     บาท 
- คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  ตั้งไว๎  10,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีลักษณะ

เป็นวัสดุประเภทนี้  เชํน  แบตเตอรี่  หัวเทียน  อะไหลํเครื่องจักรกล  ยางนอก-ยางใน  รถยนต์  น้ ามันเบรคและ
วัสดุอื่นๆ ที่เก่ียวข๎องกับวัสดุยานพาหนะ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานเทศกิจ) 

 

ค่าวัสดุก่อสร้าง    จ านวน  15,000      บาท 
- คําวัสดุกํอสร๎าง  ตั้งไว๎  15,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อสิ่งของตํางๆ  ที่เป็นวัสดุกํอสร๎าง 

เชํน  เหล็ก หิน ปูน ทราย ไม ๎ สังกะสี  สี แปรงทาสี ฯลฯ และงานอื่นที่เก่ียวข๎องของหนํวยงานนี้  ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ) 
 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    จ านวน  15,000      บาท 
- คําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  ตั้งไว๎  15,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ   เชํน   

ถํานไฟฉาย  สายไฟ  เสาอากาศวิทยุ  ถํานวิทยุมือถือ  และเครื่องใช๎เกี่ยวกับวัสดุไฟฟูา  เป็นต๎น  ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ) 

 

วัสดุเครื่องแต่งกาย    จ านวน  50,000      บาท 
- คําวัสดุเครื่องแตํงกาย    ตั้งไว๎    50,000  บาท   เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเครื่องแตํงกาย    เชํน 

รองเท๎ากันตะปู  เสื้อผจญเพลิง   หมวกดับเพลิง  ชุดฝึกและวัสดุอ่ืนๆ   ที่จ าเป็นที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้
ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานเทศกิจ) 
 

******************* 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,390,000 บาท 
ค่าใช้สอย     รวม   520,000 บาท  
 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน  30,000      บาท 

- รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ  ตั้งไว๎   30,000  บาท   เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมตําง ๆ    
คําจ๎างเหมาบริการตํางๆ ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นๆ   ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ 
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 190,000  บาท 

  -  รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ   ตั้งไว๎   
190,000  บาท  แยกเป็น 

1.  โครงการจัดกิจกรรมวัน  อปพร.  ตั้งไว๎    40,000   บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัด
กิจกรรมในงานวัน อปพร. เชํน กิจกรรมท าบุญตักบาตร  กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  ตลอดจนคําใช๎จําย
อ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  255 9 - 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี  2559  หน๎า  
198)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานปูองกันภัยฝุายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย) 

2.   โครงการสาธิตให๎ความรู๎การปูองกันและระงับอัคคีภัยสถานที่สังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   
ตั้งไว๎  30,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการฝึกซ๎อมแผนและสาธิตให๎ความรู๎การปูองกันระงับอัคคีภัย  เชํน  
คําวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ๎อม   คําอาหาร – เครื่องดื่ม   ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการนี้    (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.  255 9 - 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี  2559  หน๎า 202)  ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป     
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

 3.  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรํวมปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศกาล      ตั้งไว๎ 
40,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตําง ๆ   เชํน  คําวัสดุอุปกรณ์  ในการประชาสัมพันธ์ คําอาหาร – เครื่องดื่ม  
ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการนี้  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนมาก  ที่  
มท 0808.2/ว 1798   ลงวันที่  5  มิถุนายน  2552  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2559 - 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี  2559 หน๎า  
196)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานปูองกันภัยฝุายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย) 
 
 
 
 

88 



 
4.   โครงการ อบรมเพ่ิมศักยภาพเจ๎าหน๎าที่งานปูองกันฯ  ตั้งไว๎  20,000 บาท  เพ่ือจํายเป็น

คําใช๎จํายตําง ๆ  เชํน  คําวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก อบรม   คําอาหาร – เครื่องดื่ม   ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็น
ในการด าเนินการตามโครงการนี้    (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนา ประสิทธิภาพบุคลากร   แผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.  255 9 - 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี  2559  หน๎า 248)  ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป     
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

5.   โครงการปูองกันและระงับอัคคีภัยโดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน  ตั้งไว๎  60,000 บาท  เพ่ือจํายเป็น
คําใช๎จํายตําง ๆ  เชํน  คําวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก อบรม   คําอาหาร – เครื่องดื่ม   ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็น
ในการด าเนินการตามโครงการนี้    (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน   
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  255 9 - 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี  2559  หน๎า 232)  ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน  300,000      บาท 

- คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน   ตั้งไว๎  300,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาซํอมแซม
ครุภัณฑ์และสิ่งกํอสร๎างของหนํวยงานนี้   เชํน  รถยนต์   รถจักรยานยนต์   เครื่องพิมพ์ดีด   เครื่องคอมพิวเตอร์   
อาคารส านักงาน  บ๎านพักพนักงาน  พํนสีรถยนต์ดับเพลิง ซํอมรถยนต์ดับเพลิง วิทยุสื่อสาร กล๎องถํายรูป เป็นต๎น  
ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย) 

 
ค่าวัสดุ     รวม   870,000 บาท  
 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   จ านวน   70,000        บาท 
-  คําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  ตั้งไว๎  70,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  เชํน   

ถํานไฟฉาย  สายไฟ  เสาอากาศวิทยุ  ถํานวิทยุมือถือ  และเครื่องใช๎เกี่ยวกับวัสดุไฟฟูา  เป็นต๎น  ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

 
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน   150,000 บาท 
-  คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง   ตั้งไว๎  150,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์ท่ีมี

ลักษณะเป็นวัสดุประเภทนี้   เชํน  แบตเตอรี่   หัวเทียน   อะไหลํเครื่องจักรกล   น้ ามันเบรก  ยางนอก -ยางใน 
รถยนต์  และวัสดุอ่ืนๆ   ที่เก่ียวข๎องกับวัสดุยานพาหนะ   ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 
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วัสดุเครื่องแต่งกาย   จ านวน   350,000       บาท 
-  คําวัสดุเครื่องแตํงกาย   ตั้งไว๎   350,000   บาท   เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเครื่องแตํงกาย   เชํน 

รองเท๎ากันตะปู  เสื้อผจญเพลิง   หมวกดับเพลิง  ชุดฝึกและวัสดุอ่ืนๆ   ที่จ าเป็นที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   
ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย) 

 
วัสดุเครื่องดับเพลิง   จ านวน   300,000 บาท 
-  คําวัสดุเครื่องดับเพลิง    ตั้งไว๎   300,000   บาท   เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง    

เชํน  สายสํงน้ าดับเพลิง  ข๎อตํอ  ข๎อแยก  เข็มขัดนิรภัย  และอุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆ  ที่ใช๎ในการดับเพลิงและกู๎ภัย
ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย) 
 
 
 
 
 
 

******************* 
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แผนงานการศึกษา 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  รวม 8,501,600 บาท 
งบบุคลากร     รวม 7,152,800 บาท  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม 7,152,800 บาท  
 
เงินเดือนพนักงาน    จ านวน  6,313,500         บาท  

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั้งไว๎   6,313,500  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงาน 
เทศบาลพนักงานพร๎อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา) 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   จ านวน  120,000        บาท 
-  เงินเพ่ิมตําง ๆ   ตั้งไว๎  120,000  บาท เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนให๎กับผู๎อ านวยการ 

ส านักการศึกษาระดับ  9 จ านวน  1  อัตรา  และจํายเป็นเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวแกํพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์
ได๎รับตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)   
 

เงินประจ าต าแหน่ง    จ านวน  204,000 บาท 
- เงินประจ าต าแหนํงของผู๎บริหาร  ตั้งไว๎  204,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํง

ให๎กับผู๎อ านวยการส านักการศึกษาระดับ  9 จ านวน 1 อัตรา รองผู๎อ านวยการส านักการศึกษา จ านวน  2  อัตรา  
ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า       จ านวน  196,400         บาท  
- คําจ๎างลูกจ๎างประจ า  ตั้งไว๎  196,400  บาท   เพื่อจํายเป็นคําจ๎างประจ าของลูกจ๎างประจ า   

สังกัดส านักการศึกษา  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน   297,100       บาท 
- คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ตั้งไว๎  297,100  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎าง  

ให๎แกํพนักงานจ๎างฯ   ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในส านักการศึกษา  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)   
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน    21,800       บาท 

- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว    ตั้งไว๎   21,800  บาท     เพื่อจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพ 
ชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไปท่ีปฏิบัติหน๎าที่ในส านักการศึกษา  ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)   
 

งบด าเนินการ     รวม 1,348,800 บาท 
ค่าตอบแทน     รวม   304,800 บาท  

 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จ านวน  30,000       บาท 

-  คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว๎ 30,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให๎กับพนักงานเทศบาล   ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎างฯ  ที่ได๎รับค าสั่งให๎
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจ าเป็นเรํงดํวนตามระเบียบฯ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

 
ค่าเช่าบ้าน     จ านวน  126,000    บาท  

-  คําเชําบ๎าน  ตั้งไว๎  126,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎กับพนักงานเทศบาลสามัญ 
ที่มีสิทธิ์ตามระเบียบฯ      ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา) 
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน  123,800      บาท 
- เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว๎  123,800  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 

ให๎กับพนักงานที่มีสิทธิ์ตามระเบียบฯ   ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา)  
 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 
-  คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตั้งไว๎  10,000   

บาท   เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนตัวแทนชุมชน  ซึ่งเข๎ารํวมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ๎างของเทศบาลฯ ตามสิทธิ์ที่จะ
ได๎รับ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   จ านวน   15,000 บาท 

-  คําตอบแทนคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ   ตั้งไว๎  15,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทน 
คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกต าแหนํงนักบริหารการศึกษา  ต าแหนํง  ผู๎บริหารสถานศึกษา  ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  
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ค่าใช้สอย     รวม 894,000 บาท  
 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน  4,000  บาท 

- รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ  ตั้งไว๎  4,000  บาท   เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาเข๎าเลํมหนังสือ 
เข๎าปกหนังสือหรือคําจ๎างเหมาอ่ืน ๆ   ที่ใช๎ในงานดังกลําวรวมถึงคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   
ตั้งจํายจากเงินรายได ๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 840,000 บาท 
-  รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ   ตั้งไว๎   

840,000  บาท  แยกเป็น 
 1. คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว๎  340,000  บาท  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการเดินทาง
ไปราชการ คําลงทะเบียนในการอบรม ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ๎างฯ ส านักการศึกษา  คําน้ ามันเชื้อเพลิง
และคําใช๎จํายอื่นๆ  ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

 2. โครงการเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหวํางเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดกับเทศบาลเมืองโอคุอิซุโมะ  
ประเทศญี่ปุุน และสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและเทศบาลเมืองฝางเฉิงกํางสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ตั้งไว๎  500,000  บาท   เพื่อเป็นคําใช๎จํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยง  คําท่ีพัก  คําอาหารเครื่องดื่ม  คําจ๎างเหมารถยนต์  
คําพาหนะในการเดินทาง ตลอดจนคําวัสดุจัดท าเอกสารเผยแพรํ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพรํ
ศิลปวัฒนธรรมฯ และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เก่ียวข๎องและมีความจ าเป็น  ฯลฯ  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการ
พัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2559  หน๎า  125)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน  50,000       บาท 
- คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน    ตั้งไว๎    50,000   บาท    เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซม 

ครุภัณฑ์การศึกษา  เชํน  รถตู๎  รถ กระบะ  รถมอเตอร์ไซค์ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์  ฯลฯ ตลอดจน
คําใช๎จํายอื่นๆ  ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
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ค่าวัสดุ     รวม  150,000 บาท 
 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   จ านวน  150,000 บาท 

-  คําวัสดุยานพาหนะขนสํง  ตั้งไว๎  150,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ 
ขนสํง  เชํน  ยางนอก  ยางใน  แบตเตอรี่  น้ ามันเบร ก  ฯลฯ  ใช๎ส าหรับรถยนต์ส านักการศึกษา  รถมอเตอร์ไซค์  
รถ  6  ล๎อ  รถกระบะ  4  ล๎อ  รถบัสส านักการศึกษาและรถตู๎ส านักการศึกษา  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เข๎าลักษณะ
รายจํายประเภทนี้   ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
 
 
 
 
 

******************* 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม 246,400,680 บาท 
งบบุคลากร     รวม 150,002,750 บาท  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม 150,002,750 บาท  

 
เงินเดือนพนักงาน    จ านวน  100,550,780        บาท  

- เงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล  ตั้งไว๎   100,550,780  บาท  เพ่ือจําย 
เป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  พร๎อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 397,500 บาท) ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 100,153,280 บาท) 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   จ านวน  37,135,200 บาท 
-  เงินเพ่ิมตําง  ๆ   ตั้งไว๎   37,135,200  บาท เพ่ือจํายเป็นเงินวิทยฐานะ  เงินคําตอบแทน 

รายเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาล  ที่มีสิทธิได๎รับตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา  งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา  134,400บาท) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 37,000,800 บาท)   
 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า       จ านวน  1,417,270 บาท 
- คําจ๎างลูกจ๎างประจ า  ตั้งไว๎  1,417,270  บาท   เพื่อจํายเป็นคําจ๎างประจ าของลูกจ๎างประจ า   

สังกัดส านักการศึกษา  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานระดับกํอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน   10,012,800      บาท 
- คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ตั้งไว๎  10,012,800 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพนักงาน  

จ๎างให๎แกํพนักงานจ๎างฯ   ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในส านักการศึกษา  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา  7,031,400  บาท) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา  2,981,400  บาท)   
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน    886,700       บาท 
- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว    ตั้งไว๎   886,700  บาท   เพื่อจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพ 

ชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไปที่ปฏิบัติหน๎าที่ในส านักการศึกษา  ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา  472,700  บาท) ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา  414,000  บาท)   
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 งบด าเนินการ     รวม 68,312,930 บาท 
ค่าตอบแทน     รวม     487,300 บาท  

 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จ านวน  5,000      บาท 

-  คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว๎  5,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให๎กับพนักงานเทศบาล   ลูกจ๎างประจ า  และพนักงานจ๎างฯ ที่ได๎รับค าสั่งให๎
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจ าเป็นเรํงดํวนตามระเบียบฯ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   จ านวน  482,300  บาท  
-  คําตอบแทนคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ  ตั้งไว๎ 482,300 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทน 

คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ   ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   วิทยฐานะเชี่ยวชาญ และ 
วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามหนังสือ กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ดํวนที่สุด 
ที่ มท 0809.4 / ว1027 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานระดับกํอนวัยเรียน    
และประถมศึกษา) 
 

ค่าใช้สอย     รวม 47,112,010 บาท  
 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน 100,000       บาท  

- รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ    ตั้งไว๎   100,000   บาท    เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาหรือ 
คําธรรมเนียมติดตั้งหม๎อแปลงไฟฟูา  และคําติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูา   คําจ๎างเหมาติดตั้งคําธรรมเนียม   ติดต้ัง
น้ าประปา ภายในอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด และท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดหรือคําจ๎างเหมาอ่ืนๆ    ที่ใช๎ในงานดังกลําว   ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา    งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   จ านวน 
46,862,010  บาท  แยกเป็น 

1. คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว๎ 300,000 บาท เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการเดินทาง 
ไปราชการของพนักงานครูเทศบาล  พนักงานจ๎างฯ    นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดและศึกษานิเทศก์   
งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษาและคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้     ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)   
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                    2. เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการตําง ๆ  ตั้งไว๎  2,805,000  บาท  แยกเป็น ดังนี้ 
  2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งไว๎ 40,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดท าเอกสาร วัสดุ
ส านักงานประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
คําใช๎จํายอื่นที่เก่ียวข๎องและมีความจ าเป็น ฯลฯ  
         2.2 โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ  ตั้งไว๎   1,150,000  บาท เพื่อจํายเป็น
คําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าร๎านนิทรรศการ จัดท าเอกสารในการออกร๎านนิทรรศการ  
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ   คําเชําที่พัก  และคําเบี้ยเลี้ยงของพนักงานครู นักเรียน เจ๎าหน๎าที่ ในการเข๎า
รํวมงานวิชาการท้ังในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศและคําใช๎จํายอื่นท่ีเกี่ยวข๎องและมีความ
จ าเป็น ฯลฯ 

2.3  โครงการมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา   ประชุมผู๎ปกครองนักเรียนและ 
ประชุมพนักงานครูกํอนปิดภาคเรียน   ตั้งไว๎    150,000   บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าโครงการมอบ
ประกาศนียบัตรนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประชุมผู๎ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  คําจัดท าหนังสือประจ ารุํนนักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษา   คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม   ส าหรับผู๎ปกครองนักเรียน แขกผู๎มีเกียรติ พนักงานครู คําปัจจัยถวาย
พระสงฆ์ คํากรอบรูปส าหรับใสํเกียรติบัตรส าหรับครูและนักเรียนที่ได๎รับรางวัลครูดีเดํนและนักเรียนดีเดํน        
ด๎านตําง ๆ และคําใช๎จํายอื่นท่ีเกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็น ฯลฯ 

2.4  โครงการแขํงขันกิจกรรมและความเป็นเลิศทางวิชาการ   ตั้งไว๎  110,000  บาท  เพ่ือจําย 
เป็นคําใช๎จํายในการคัดเลือกนักเรียนตัวแทนเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด เข๎ารํวมงานนิทรรศการทางวิชาการระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือคํารางวัลนักเรียนที่ได๎รับรางวัล   คําจัดท าสถานที่  คําวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมโครงงาน
ตําง ๆ เพื่อข๎ารํวมงานในระดับภาค  คําจ๎างเหมาในการจัดท าข๎อสอบ และคําจ๎างท าอาหารส าหรับนักเรียนและ
พนักงานครูที่เข๎ารํวมกิจกรรมในการคัดเลือกเป็นตัวแทน จ านวน 80,000 บาท  และส าหรับเป็นคําใช๎จํายในการ
ติวนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จัดซื้อหนังสือ ต าราเรียน 
ส าหรับติวนักเรียน ที่จะเข๎าศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้นจ านวน  30,000  บาท  และคําใช๎จํายอื่นท่ีเกี่ยวข๎องและมี
ความจ าเป็น ฯลฯ 

2.5 โครงการนิเทศการศึกษา  ตั้งไว๎  20,000  บาท  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าเอกสาร  
คําอาหารและเครื่องดื่ม ในการประชุมและนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดและคําใช๎จําย
อ่ืนที่เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็น ฯลฯ 

2.6 โครงการเด็กพิการและเด็กพิเศษเรียนรํวมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ตั้งไว๎  
200,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดการเรียนการสอนแกํเด็กพิเศษเรียนรํวม  คําสื่อการเรียนการ
สอน คําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ คําปรับปรุงห๎องเรียนแกํเด็กพิเศษเรียนรํวม  เพื่อจํายเป็นคําจัดท าเอกสาร  
คําตอบแทนวิทยากร  คําพ่ีพักวิทยากร คําพาหนะในการเดินทาง คําเบี้ยเลี้ยงของนิสิตที่มารํวมโครงการกับ
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม คําอาหารนอกเวลาท าการส าหรับครูในการจัดเตรียมงานตําง ๆ  
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เพ่ือรับการนิเทศมีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามโครงการ   จ านวน  2  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเทศบาล
วัดปุาเรไรและโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทองและคําใช๎จํายอื่นท่ีเกี่ยวข๎องและมีความ
จ าเป็น ฯลฯ 

2.7 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรํวมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตแหํง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โรงเรียนอนุบาลกรแก๎ว   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  และมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด ตั้งไว๎ 400,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดท าเอกสาร  
คําตอบแทนวิทยากร  คําพ่ีพักวิทยากร   คําพาหนะในการเดินทาง คําเบี้ยเลี้ยงของนิสิตที่มารํวมโครงการกับ
อาจารย์มหาวิทยาลัย  คําอาหารนอกเวลาท าการส าหรับครูในการจัดเตรียมงานตําง ๆ เพื่อรับการนิเทศ และ
คําใช๎จํายอื่นที่เก่ียวข๎องและมีความจ าเป็น ฯลฯ 

2.8  โครงการประชุมประจ าปีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งไว๎ 30,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าเอกสาร  คําจ๎างเหมาท าอาหารและเครื่องดื่ม  คําจัดท าปูายและคําตกแตํง
สถานที่ในการประชุมคําจ๎างเหมารถยนต์และคําใช๎จํายอื่นท่ีเกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็น 

2.9  โครงการพัฒนาการเรียนรู๎นักเรียนและศึกษาดูงานนอกสถานที่  ตั้งไว๎   300,000  บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าเอกสาร  คําจ๎างเหมาท าอาหารและเครื่องดื่ม  คําจัดท าปูาย  คําเบี้ยเลี้ยง  
คําเชําที่พัก  คําตกแตํงสถานที่โครงการพัฒนาการเรียนรู๎นักเรียนและคําใช๎จํายอื่นท่ีเกี่ยวข๎องและมีความ
จ าเป็น ฯลฯ 

2.10 โครงการจัดพิมพ์วารสารการศึกษารายภาคเรียน   ตั้งไว๎  140,000  บาท  เพ่ือจํายเป็น 
คําใช๎จํายในการจัดท าวารสารการศึกษารายภาคเรียน  เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลและ
โรงเรียนในสังกัดปีการศึกษาละ    2  ครั้ง  โดยแจกให๎นักเรียนทุกคนเพ่ือน าไปให๎ผู๎ปกครองได๎อํานและ
คําใช๎จํายอื่นที่เก่ียวข๎องและมีความจ าเป็น ฯลฯ 
  2.11 โครงการเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ตั้งไว๎ 50,000 บาท  เพ่ือ
จํายเป็นคําใช๎จํายท าพิธีเปิดอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ๎าม๎า และโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน   โดย
ซื้ออุปกรณ์ในการท าพิธีเปิดอาคารเรียนคําอาหารและเครื่องดื่มส าหรับแขกผู๎มีเกียรติ  คําตกแตํงสถานที่   คํา
พาหนะและที่พักของประธานในพิธี คําเลี้ยงต๎อนรับประธานในพิธีและคําใช๎จํายอื่นที่เก่ียวข๎องและมีความ
จ าเป็น ฯลฯ 

2.12 โครงการวันครู   ตั้งไว๎   60,000   บาท   เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายจัดท าวารสารวันครู  
คําอาหารวํางและเครื่องดื่มส าหรับผู๎ปกครองนักเรียน แขกผู๎มีเกียรติพนักงานครู คําปัจจัยถวายพระสงฆ์  
คํากรอบรูปส าหรับใสํเกียรติบัตรส าหรับครูที่ได๎รับรางวัลครูดีเดํนด๎านตํางๆ คําปฏิคม และคําใช๎จํายอื่นที่
เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็น ฯลฯ 

2.13 โครงการแขํงขันทักษะทางวิชาการรํวมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ร๎อยเอ็ดเขต 1  และระดับภาค  ตั้งไว๎  55,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าร๎านนิทรรศการ        
คําจัดท าโครงการในการแขํงขัน  จัดท าเอกสารในการออกร๎านนิทรรศการ คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ , 
คําเบี้ยเลี้ยง และคําเชําที่พักของพนักงานครู นักเรียน เจ๎าหน๎าที่ ในการเข๎ารํวมงานวิชาการระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และคําใช๎จํายอื่นท่ีเกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็น ฯลฯ 
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2.14 โครงการ ประกวดแขํงขันโครงการ SBMLD  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด      
ตั้งไว๎  100,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการแขํงขันตามโครงการ   คําจ๎างเหมาจัดสถานที่   คําอาหาร   
คําโลํรางวัล  เงินรางวัล  คําตอบแทนกรรมการและคําใช๎จํายอื่นท่ีเกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็น ฯลฯ 

2.15 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา  ตั้งไว๎  43,757,010  บาท  
ตั้งจํายตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ด ดํวนที่สุด ที่ รอ 0023.3 /ว2795  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่  มท 0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  “จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับ
การจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น” แยกเป็น 

(1) คําอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ตั้งไว๎  1,008,000  บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําอาหารกลางวันส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  จ านวน  180  คน  
คนละ  20  บาท  รวม  280  วัน 100% 

(2) คําอาหารกลางวันศูนย์วัดเหนือ  ตั้งไว๎  196,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็กศูนย์วัดเหนือ  จ านวน  35  คน ๆ ละ  20  บาท  รวม  280  วัน 100% 

(3) คําอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ๎าม๎า ตั้งไว๎ 252,000 บาท เพ่ือจํายเป็น
คําอาหารกลางวัน จ านวน  45  คน ๆ ละ  20  บาท  รวม  280  วัน 100% 

(4) คําอาหารกลางวันระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด   ตั้งไว๎  13,968,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําอาหารกลางวันส าหรับเด็กระดับอนุบาล - ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  จ านวน 3,492 คน ๆ ละ 20 บาท รวม  200  วัน 
100% 

(5) คําอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนกีฬาท๎องถิ่นจังหวัดร๎อยเอ็ด ตั้งไว๎ 1,800,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนกีฬาท๎องถิ่นจังหวัดร๎อยเอ็ด   60 คน ๆ ละ 150  บาท          
รวม  200  วัน 100% 

(6) คําใช๎จํายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนและ ส านักการศึกษา  ตั้งไว๎  134,400  บาท  เพ่ือจํายเป็น
คําบริการอินเตอร์เน็ต ส านักการศึกษาและโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ระบบ Asymmetric Digital 
Subscriber Line :ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi   รวม  8  แหํงๆ ละ 16,800 บาท 

(7) คําพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   ตั้งไว๎ 
726,000  บาท   เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาบุคลากรในการเข๎ารับการอบรมตามหลักสูตรตําง ๆ เป็น
คําลงทะเบียน คําเบี้ยเลี้ยง  คําเชําที่พัก คําอาหาร เครื่องดื่ม  คําพาหนะในการเดินทางไปราชการ และคําใช๎จําย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง   อัตราคนละ  3,000  บาท   จ านวน  242  คน 
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(8) คําใช๎จํายในการพัฒนาบุคลากรผู๎ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว๎ 42,000  บาท    
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาบุคลากรผู๎ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตามหลักสูตรตําง ๆ  เชํน  
คําลงทะเบียน  คําเบี้ยเลี้ยง  คําเชําที่พัก  คําพาหนะเดินทาง   และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องรวม          
จ านวน 21  คน ๆ  ละ  2,000  บาท   

(9) คําใช๎จํายในการจัดท าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ตั้งไว๎  160,000  บาท เพ่ือจํายเป็น
คําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และการฝึกอบรมครูในการพัฒนาการใช๎หลักสูตร
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดและคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องรวม  จ านวน 8 แหํง  แหํงละ  20,000  บาท 
                   (10) คําใช๎จํายโครงการพัฒนาการห๎องสมุดโรงเรียน  ตั้งไว๎   800,000  บาท   เพื่อจํายเป็นคํา 
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ห๎องสมุด ตู๎ ชั้นวางหนังสือ ซื้อหนังสือ  และเป็นคําปรับปรุงภูมิทัศน์ห๎องสมุดโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดและคําใช๎จํายอื่นท่ีเกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็นฯลฯจ านวน 8 โรงเรียนๆละ 100,000  บาท 

 (11)  คําใช๎จํายโครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ของโรงเรียน  ตั้งไว๎   400,000  บาท  ส าหรับเป็น 
คําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อตําง ๆ คําปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  เพ่ือพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด และคําใช๎จํายอื่นท่ีเกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็น ฯลฯ  จ านวน  8  โรงเรียน 
โรงเรียนละ  50,000  บาท   

         (12) คําใช๎จํายโครงการรณรงค์เพ่ือปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา   ตั้งไว๎  247,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการรณรงค์เพ่ือปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและเป็นคําใช๎จํายในการอบรมครูแกนน า
ยาเสพติดของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น เชํน  คําจัดท าเอกสาร  คําจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์
ปูองกันยาเสพติดและเป็นคําลงทะเบียนในการเข๎ารับการอบรมครูแกนน ายาเสพติด และเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบ
ของส านักการศึกษา คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการเข๎ารับการอบรม   เป็นเงินรางวัลส าหรับสถานศึกษาที่
ได๎รับรางวัลการประกวดสถานศึกษาดีเดํนด๎านการด าเนินการปูองกันยาเสพติด  และคําใช๎จํายอื่นที่เก่ียวข๎องและ
มีความจ าเป็น ฯลฯ 
 (1 3)  คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมกิจกรรมรักการอํานในสถานศึกษา  ตั้งไว๎  50,000  บาท  เพ่ือ
จํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริมกิจกรรมรักการอํานในสถานศึกษา  เชํน    คําจัดซื้อวัสดุ   จัดท าปูายเพื่อ  
สํงเสริมรักการอําน จ๎างพิมพ์เอกสาร  แผํนพับ  คํารางวัลผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดดีเดํน  คําซื้อหนังสือต าราเรียน  
และคําใช๎จํายอื่น ๆ  ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  โดยตั้งไว๎รวม  1  โรงเรียน  (ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือก
กํอนการจัดสรร)   
                  ( 14) คําใช๎จํายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท๎องถิ่น 
(SBMLD) ตั้งไว๎  8,000,000  บาท  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพัฒนาท๎องถิ่น ( SBMLD) ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด และเงินรางวัลการแขํงขันโครงการ  
SBMLD  รวม  8  แหํง  แหํงละ  1,000,000  บาท (ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกกํอนการจัดสรร) 
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                    (15) คําใช๎จํายในการสํงเสริมองค์กรปกครองที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเดํน  ตั้งไว๎ 550,000 
บาท ส าหรับเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ ส านัก การศึกษา เป็นคําใช๎จํายการอบรมการจัดท าแผนให๎แกํบุคลากรในโรงเรียน สังกัด
เทศบาล ส าหรับเป็นคําจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการพัฒนาการจัดการเรียนเรียนการสอนของโรงเรียน   ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและ ส านักการศึกษา   และคําใช๎จํายอื่นที่เก่ียวข๎องและมีความจ าเป็น ฯลฯ จ านวน  10  แหํง ๆ ละ  
50,000  บาท  (ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกกํอนการจัดสรร) 
          (16) คําใช๎จํายโครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู๎ส าหรับเด็กปฐมวัย ตั้งไว๎ 350,000 บาท เพื่อจําย
เป็นคําจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู๎ภายในและนอกห๎องเรียน ในโรงเรียน สังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ที่ได๎รับการคัดเลือก โรงเรียนละ  50,000  บาท  และคําใช๎จํายอื่นท่ีเกี่ยวข๎องและมีความ
จ าเป็น ฯลฯ (ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกกํอนการจัดสรร) 

(17) คําใช๎จํายปัจจัยพื้นฐานส าหรับเด็กยากจนระดับประถมศึกษา ตั้งไว๎  1,111,000  บาท   
ตั้งจําย อัตราคนละ 1,000 บาท/ ปีการศึกษา จ านวน 2,774 คน เบิกจํายในอัตรา 40% รวม 1,110 คน 
   (1 8) คําใช๎จํายกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนระดับอนุบาล  ตั้งไว๎  308,740  บาท  ตั้งจํายอัตรา
คนละ 215 บาท/ ภาคเรียน / 2 ภาคเรียน  จ านวน 718 คน  

 (19) คําใช๎จํายกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนระดับประถมศึกษา   ตั้งไว๎  1,331,520  บาท  ตั้งจําย 
อัตราคนละ  240 บาท /ภาคเรียน / 2 ภาคเรียน  จ านวน 2,774 คน 
                     (20) คําจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับอนุบาล   จ านวน   1,220,600  บาท  เพ่ือจําย
เป็นคําใช๎จํายการเรียนการสอนรายหัวระดับอนุบาล อัตราคนละ  850 บาท /คน /ภาคเรียน /2 ภาคเรียน 
จ านวน  718  คน  
                     (21) คําจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับประถมศึกษา  จ านวน   5,270,600  บาท  เพ่ือจําย
เป็นคําใช๎จํายการเรียนการสอนรายหัวระดับประถมศึกษา  อัตราคนละ 950 บาท  / ภาคเรียน /2 ภาคเรียน 
จ านวน   2,774  คน 

(22)  คําจัดการเรียนการสอบรายหัว (top up) ระดับประถมศึกษา  จ านวน   1,387,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายการเรียนการสอบรายหัว (top up)  ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 250 บาท/ภาคเรียน 
/2 ภาคเรียน  จ านวน   2,774  คน 
                    (23) คําหนังสือเรียนระดับอนุบาล – ป.6  จ านวน   2,004,650  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําหนังสือ
เรียนระดับอนุบาล – ป.6  จ านวน  3,492  คน  จํายตามอัตราที่กกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นก าหนด 
(ระดับอนุบาล คนละ 200 บาท , ป.1 คนละ 561 บาท , ป.2 คนละ 605 บาท , ป.3 คนละ 622 บาท ,  
ป.4 คนละ 653 บาท , ป.5 คนละ 785 บาท , ป.6 คนละ 818 บาท /ปีการศึกษา) 
                   (24) คําหนังสือเรียนระดับอนุบาล   จ านวน   143,600  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําอุปกรณ์การเรียน
ระดับอนุบาล  อัตราคนละ 100 บาท / ภาคเรียน จ านวน  2 ภาคเรียน  จ านวน  718  คน  
                   (25) คําหนังสือเรียนระดับประถมศึกษา  จ านวน   1,081,860  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําอุปกรณ์
การเรียนระดับประถมศึกษา  อัตราคนละ 195 บาท / ภาคเรียน จ านวน  2 ภาคเรียน  จ านวน   2,774  คน  

101 



                   (26) คําเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล   จ านวน   215,400  บาท  เพ่ือจํายเป็นคํา
เครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล อัตราคนละ 300 บาท / ปีการศึกษา   จ านวน  718  คน  
                   (27) คําเครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา   จ านวน   998,640  บาท  เพ่ือจํายเป็นคํา
เครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา  อัตราคนละ 360 บาท / ปีการศึกษา   จ านวน  2,774  คน  

รายจํายข๎อ  1– 27    ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนา 
สํงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
ประจ าปี  2559  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน  150,000      บาท 
- คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว๎ 150,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงซํอมแซม 

ครุภัณฑ์และสิ่งกํอสร๎าง  เชํน เครื่องปรับอากาศ   รถบัส  รถหกล๎อ คอมพิวเตอร์  อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ และครุภัณฑ์อ่ืนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 

ค่าวัสดุ    รวม  20,572,620   บาท 
 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   จ านวน        50,000    บาท 
- คําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ   ตั้งไว๎   50,000   บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 

เชํน  สายไฟฟูา   หลอดไฟฟูา  และคําใช๎จําย อ่ืนๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   ส าหรับใช๎ปรับปรุงวัสดุ
ไฟฟูาที่ช ารุด   ที่อาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ตั้งจํายจากเงินรายได ๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 

วัสดุก่อสร้าง    จ านวน  1,000,000   บาท 
- คําวัสดุกํอสร๎าง   ตั้งไว๎  1,000,000    บาท    เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุกํอสร๎างส าหรับใช๎ 

ปรับปรุงพื้นท่ี ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 

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

รักษาโรคใช๎ในโรงเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
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วัสดุการเกษตร      จ านวน 50,000  บาท 

- คําวัสดุการเกษตร   ตั้งไว๎  50,000  บาท  ส าหรับเป็นคําจัดซื้อพันธุ์ไม๎ดอกไม๎ประดับ  เมล็ด 
พันธุ์พืชผักสวนครัว เครื่องมือการเกษตร  พันธุ์ปลา  อาหารปลา  และพันธุ์ไม๎อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับใช๎ใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับกํอนวัยเรียน
และประถมศึกษา ) 
 

ค่าอาหารเสริม (นม)   จ านวน  19,422,620   บาท 
-  คําอาหารเสริมนม ตั้งไว๎ 19,422,620  บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้ออาหารเสริม  

(นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด โรงเรียนอนุบาลร๎อยเอ็ด โรงเรียนเมืองร๎อยเอ็ดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดและศูนย์วัดเหนือ ศูนย์เทศบาลหนองหญ๎าม๎าและโรงเรียนกีฬาท๎องถิ่นจังหวัดร๎อยเอ็ด   
คนละ  7  บาท  ดังนี้ 
                      1. คําอาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตั้งไว๎   6,691,370   บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด จ านวน  3,492  คน ๆ ละ  7.37  บาท    รวม  260  วัน 

2.  คําอาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตั้งไว๎   12,079,730   บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนอนุบาล
ร๎อยเอ็ดและโรงเรียนเมืองร๎อยเอ็ด จ านวน  6,304  คน คนละ  7.37  บาท  รวม  260  วัน 

3.  คําอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   ตั้งไว๎ 
464,310   บาท จ านวน  225  คน  คนละ 7.37  บาท รวม  280  วัน 

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

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

ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ด ดํวนที่สุด ที่ รอ 0023.3 /ว2795 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่  มท 0893.3/ว 3149  ลงวันที่         
5 มิถุนายน  2558 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
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หมวดรายจ่ายอ่ืน      ตั้งไว้   100,000 บาท 
 - คําตอบแทนคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ  ตั้งไว๎  100,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทน
คณะกรรมการและคําตอบแทนให๎แกํสถาบันการศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา หรือครุศาสตร์ขึ้นไป ในการด าเนินการสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไมํ
ต๎องสอบแขํงขันส าหรับพนักงานจ๎างฯ ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในสถานศึกษา  เพ่ือบรรจุและแตํงตั้งเป็นพนักงานครู
เทศบาล    และส าหรับด าเนินการสอบแขํงขันเพื่อบรรจุแตํงตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลในต าแหนํงครูผู๎ชํวย 
ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 

งบอุดหนุน    รวม 25,216,000  บาท 
 

หมวดเงินอุดหนุน   จ านวน 25,216,000  บาท 
  เงินอุดหนุนหนํวยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์     
ตั้งไว๎  25,216,000 บาท แยกเป็นดังนี้ 

-  เงินอุดหนุนคําอาหารกลางวัน  ตั้งไว๎ 25,216,000 บาท  เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนคําอาหาร 
กลางวันนักเรียนระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนเมืองร๎อยเอ็ดและโรงเรียนอนุบาลร๎อยเอ็ด   
จ านวน  6,304 คน ๆ ละ  20  บาท  รวม 200 วัน แยกเป็น โรงเรียนอนุบาลร๎อยเอ็ด  4,279 คน และโรงเรียน
เมืองร๎อยเอ็ด  2,025  คน  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ด ดํวนที่สุด ที่ รอ 0023.3 /ว
2795  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่  มท 0893.3/ว 3149  ลงวันที่  
5  มิถุนายน  2558  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 

งบลงทุน     รวม 2,910,000  บาท 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             รวม     2,910,000  บาท 

 
ครุภัณฑ์ส านักงาน   จ านวน   280,000  บาท  

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ตั้งไว๎  280,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ขนาดไมํต่ ากวํา 24000 บีทียู แบบติดผนังพร๎อมติดตั้ง ส าหรับใช๎ที่โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จ านวน 2 เครื่อง  
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน  จ านวน  2  เครื่อง และส าหรับใช๎ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน  6  เครื่อง   รวม 
10 เครื่อง (จัดซื้อตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ) (ตามโครงการภายใต๎แนวการพัฒนา
ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2559 - 2561) เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2559 หน๎า 315) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
กํอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    ตั้งไว้   90,000  บาท 

- จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ  ตั้งไว๎   90,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องเ สียง
พร๎อมอุปกรณ์ Power Mixer ขนาดไมํน๎อยกวํา 1000 W จ านวน 2 ชุด ตู๎ล าโพงขนาด 15 นิ้ว จ านวน 4 ต๎ู  
(ระบบ 3 ทาง) พร๎อมขาตั้ง  4 ตัว สายล าโพงพร๎อมแจ๏ค ความยาวไมํน๎อยกวําข๎างละ 10 เมตร    ไมโครโฟน
พร๎อมสายยาวไมํน๎อยกวํา 10 เมตร และขาตั้ง ไมค์ยาว จ านวน 4 ตัว และไมโครโฟนไร๎สายความถ่ีไมํน๎อยกวํา  
233 - 258 MHZ  สามารถรับสัญญาณไกลไมํน๎อยกวํา   50  เมตร  พร๎อมขาตั้งสั้น จ านวน 4 ชุด ส าหรับใช๎ที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด จ านวน 1 ชุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ๎าม๎า จ านวน 1 ชุด  
(เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด ) (ตาม
โครงการภายใต๎แนวการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2559 หน๎า 320 ) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา   งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    จ านวน     2,540,000  บาท  

          1. กํอสร๎างทางเชื่อมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ตั้งไว๎ 430,000 บาท เป็นคํา
กํอสร๎างทางเชื่อมอาคารระหวํางอาคาร 1 กับอาคาร  3  ขนาดไมํน๎อยกวํา 2.00  x 9.50 เมตร และอาคาร 3 
กับอาคาร 2 ขนาดไมํน๎อยกวํา 2.00 x 9.00 เมตร  โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาล (ตามโครงการภายใต๎แนวการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2559 - 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2559 หน๎า 335) ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
                  2. กํอสร๎างทางเชื่อมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ ตั้งไว๎ 100,000 บาท เป็นคํา
กํอสร๎างทางเชื่อมอาคารเรียนระหวํางอาคาร 1 และอาคารหลังใหมํ  โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ ขนาดไมํ
น๎อยกวํา  2.00 x 1.60 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (ตามโครงการภายใต๎แนวการพัฒนา
ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2559 - 2561) เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2559 หน๎า  337) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 3. กํอสร๎างที่แปรงฟันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ตั้งไว๎ 170,000 บาท เป็นคํา
กํอสร๎างที่แปรงฟันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ขนาดไมํน๎อยกวํา 0.40 x 12.00 เมตร พร๎อมหลังคา 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (ตามโครงการภายใต๎แนวการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2559 - 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2559 
หน๎า  338) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
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            4. กํอสร๎างอัฒจรรย์  ตั้งไว๎  240,000 บาท  เป็นคํากํอสร๎างอัฒจรรย์  5 ชั้น                
ขนาด  3.00 x 4.00  เมตร  จ านวน  5  ชุด  (ตามแบบแปลนของเทศบาล)  (ตามโครงการภายใต๎แนวการ
พัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2559 - 2561) 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2559 หน๎า  337) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

                   5. คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว๎  1,600,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุง
ซํอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด รวม 8 โรงเรียนๆ ละ 200,000 
บาท   ตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ด  ดํวนที่สุด ที่ รอ 0023.3 /ว2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่  มท 0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558   ตั้งจํายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)   “จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการ
จัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น” 
 
 
 

******************** 
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งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ   รวม 2,380,000 บาท  
งบด าเนินการ     รวม 2,380,000 บาท  
ค่าใช้สอย     รวม 2,380,000 บาท  
 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆจ านวน 2,380,000 บาท 

- รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ  รวม 
2,380,000  บาทแยกเป็น 

1. โครงการพัฒนาภาษาตํางประเทศ  ตั้งไว๎  1,980,000  บาท   เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการ 
ตอบแทนครูสอนภาษาตํางประเทศรายชั่วโมง  จ านวน  10  คน  มาท าการสอนนักเรียนในสังกัดเทศบาล และ
คําใช๎จํายอื่นที่เก่ียวข๎องและมีความจ าเป็น ฯลฯ  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษา
และวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 – 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี  2559 หน๎า   
128)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานการศึกษาไมํก าหนดระดับ) 

2. โครงการเข๎าคํายทางวิชาการ   ตั้งไว๎   250,000   บาท   เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการ 
ด าเนินโครงการ  คํา อาหารและเครื่องดื่ม  คําที่พัก คําตกแตํงสถานที่ คําจัดท าเอกสารในการอบรม คํารางวัล  
ในการอบรมเข๎าคํายทางวิชาการคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ปฐมวัย  
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ศิลปะ  สุขศึกษา  พลศึกษา คําตอบแทน
วิทยากรคําเชําที่พัก คําเบี้ยเลี้ยงครู นักเรียนและเจ๎าหน๎าที่ที่เก่ียวข๎องและคําใช๎จํายอื่นท่ีเกี่ยวข๎องและมีความ
จ าเป็น ฯลฯ (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 – 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี  2559 หน๎า  125) ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานการศึกษาไมํก าหนดระดับ) 

3. โครงการประกวดดนตรีพลาญชัยมิวสิคเฟสติวัล    ตั้งไว๎   150,000  บาท   เพ่ือจํายเป็นคํา 
เงินรางวัลการแขํงขันดนตรี คําโลํรางวัล คําถ๎วยรางวัล  คําเชําเครื่องเสียง  คําเอกสาร คําวัสดุ  คําเกียรติบัตร 
คําตอบแทนกรรมการตัดสิน  คําปฏิคม  คําอาหารและเครื่องดื่ม คําใช๎จํายอื่นที่เก่ียวข๎องและมีความจ าเป็น ฯลฯ    
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาด๎านสวัสดิการและนันทนาการ   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 – 2561)  
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2559  หน๎า 152)   ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา   
งานการศึกษาไมํก าหนดระดับ) 
 
 
 

******************** 
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งานระดับมัธยมศึกษา    รวม 15,735,620 บาท 
งบบุคลากร     รวม  3,496,430 บาท  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม  3,496,430 บาท  
 
เงินเดือนพนักงาน    จ านวน  2,916,830 บาท 

-  เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล   ตั้งไว๎   2,916,830  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํ 
พนักงานครูเทศบาลพร๎อมเงินปรับปรุงเงินเดือน    ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานระดับมัธยมศึกษา) 

 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   จ านวน  579,600 บาท 

-  เงินเพ่ิมตําง  ๆ    ตั้งไว๎    579,600   บาท เพ่ือจํายเป็นเงินวิทยฐานะ เงินคําตอบแทน
รายเดือนให๎กับพนักงานครูเทศบาล  ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ตั้งจํายจาก  
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับมัธยมศึกษา)   
 

งบด าเนินการ        รวม 12,239,190 บาท  
 

ค่าใช้สอย     รวม 12,239,190 บาท  
               1. คําปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษา ม.1 – ม.3 ตั้งไว๎ 1,080,00 0 
บาท  ตั้งจํายจ านวน 3,000 บาท/ปีการศึกษา จ านวน 1,200 คน เบิกจํายในอัตรา  30% รวม 360 คน 
               2. คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  ตั้งไว๎ 1,056,000 บาท ตั้งจําย
อัตราคนละ 440 บาท/ภาคเรียน/2 ภาคเรียน รวม 1,200 คน 
               3. คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตั้งไว๎ 363,850 บาท ตั้งจําย
อัตราคนละ 475 บาท/ภาคเรียน/2 ภาคเรียน  รวม 383 คน 
               4. คําจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  ตั้งไว๎ 4,200,000 บาท ตั้ง
จําย อัตราคนละ 1,750 บาท / ภาคเรียน / 2  ภาคเรียน  รวม 1,200 คน 
              5. คําจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตั้งไว๎ 1,455,400 บาท 
ตั้งจําย อัตราคนละ 1,900 บาท/ภาคเรียน / 2 ภาคเรียน  รวม 383 คน 
              6. คําอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  ตั้งไว๎ 504,000 บาท ตั้งจําย
อัตราคนละ  210 บาท / ภาคเรียน / 2 ภาคเรียน  รวม 1,200 คน 
              7. คําอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตั้งไว๎ 176,180 บาท ตั้งจําย
อัตราคนละ  230 บาท / ภาคเรียน / 2 ภาคเรียน  รวม 383 คน 
             8. คําจัดการเรียนการสอนรายหัว ( Top Up) ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ตั้งไว๎ 1,200,000 
บาท ตั้งจําย อัตราคนละ  500 บาท / ภาคเรียน / 2 ภาคเรียน  รวม 1,200 คน 
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              9. คําเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  ตั้งไว๎  540,000  บาท ตั้งจําย อัตรา
คนละ 450 บาท / ภาคเรียน / 2 ภาคเรียน  รวม 1,200 คน 
            10. คําเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตั้งไว๎ 191,500 บาท ตั้งจําย 
อัตราคนละ 500 บาท / ภาคเรียน / 2 ภาคเรียน  รวม 383 คน 
            11. คําหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6 ตั้งไว๎ 1,472,260 บาท ตั้งจํายตามเกณฑ์
รายระดับ ม.1 - ม.6  รวม 1,583 คน   ( ม.1 คนละ  705 บาท , ม. 2 คนละ 865 บาท , ม. 3 คนละ 949 
บาท, ม. 4 คนละ 1,257 บาท , ม. 5 คนละ 1,263 บาท , ม. 6 คนละ 1,109 บาท 
            รายจํายข๎อ  1– 11    ตั้งจํายตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ด ดํวนที่สุด ที่ รอ 0023.3 /ว 2795 
ลงวันที่   19  มิถุนายน  2558  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด ที่  มท 0893.3/ว 3149  ลงวันที่   
5  มิถุนายน  2558  “จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น” ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

 
 
 
 

******************** 
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แผนงานสาธารณสุข 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  รวม 5,260,800 บาท 
งบบุคลากร     รวม 4,087,100 บาท  
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)    รวม 4,087,100 บาท  
 
เงินเดือนพนักงาน    จ านวน  3,027,000 บาท 

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั้งไว๎  3,027,000  บาท   เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงาน 
เทศบาลตามต าแหนํงและอัตราที่ได๎รับอนุมัติพร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน   ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   จ านวน  67,200  บาท 
-  เงินเพ่ิมตําง ๆ  ตั้งไว๎  67,200 บาท  เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนให๎กับผู๎อ านวยการ 

กองสาธารณสุขฯ  ระดับ  8  จ านวน  1  อัตรา  และเพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมส าหรับต าแหนํงที่มีเหตุพิเศษของ
ผู๎ปฏิบัติงานด๎านสาธารณสุข  (พ.ต.ส.)  และเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล   ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

 
เงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร   จ านวน  67,200  บาท 

-  เงินประจ าต าแหนํงของผู๎บริหาร  ตั้งไว๎   67,200  บาท   เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํง 
ให๎แกํผู๎อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมระดับ 8 จ านวน 1 อัตรา  ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน   844,900       บาท 
- คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ตั้งไว๎  844,900  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎าง  

ให๎แกํพนักงานจ๎างฯ   ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม    ตั้งจํายจากเงินรายได๎    (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน    80,800       บาท 
- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว    ตั้งไว๎   80,800  บาท   เพื่อจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพ 

ชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไปท่ีปฏิบัติหน๎าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม  
ตั้งจํายจากเงินรายได๎    (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
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งบด าเนินการ     รวม 1,173,700 บาท 
ค่าตอบแทน     รวม   138,700 บาท  

 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จ านวน  6,000        บาท 

- คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว๎  6,000 บาท  เพ่ือจํายให๎พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ๎างฯ  ที่ได๎รับค าสั่งให๎ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในกรณีจ าเป็นเรํงดํวนตามระเบียบฯ   
ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

 
ค่าเช่าบ้าน     จ านวน  36,000    บาท 

- คําเชําบ๎าน  ตั้งไว๎  36,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์
ได๎รับตามระเบียบฯ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   จ านวน   96,700 บาท 
- เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว๎  96,700  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร

พนักงานเทศบาลและลูกจ๎างประจ า  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข) 

 
ค่าใช้สอย     รวม  1,030,000  บาท  
 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน  330,000      บาท 

  - รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ  ตั้งไว๎ 330,000  บาท เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการจ๎าง
เหมาแรงงานบุคคลภายนอก  เพ่ือปฏิบัติงานเก็บเงินคําขยะในชุมชน  และรายจํายอื่นที่เข๎าลักษณะรายจําย
ประเภทนี้   เชํน  คําเข๎าปกหนังสือคําระวางบรรทุกสิ่งของคําจ๎างเหมาบริการตําง ๆ  เป็นต๎น  ตลอดจนคําใช๎จําย
อ่ืน ๆ  ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข) 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 650,000 บาท 
- รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ   ต้ังไว๎ 

650,000  บาท  แยกเป็น 
1.  คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ    ตั้งไว๎  80,000   บาท   เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการ 

เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล  ลูกจ๎างประจ า  และพนักงานจ๎างฯ  ที่ได๎รับค าสั่งให๎เดินทางไปราชการ
ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข) 
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2. โครงการสร๎างจิตส านึกและความตระหนักด๎านสิ่งแวดล๎อม ตั้งไว๎  270,000  บาท เพื่อใช๎จําย 

ในโครงการ  อาทิเชํน  จัดกิจกรรมประกวดสุดยอดชุมชนหน๎าบ๎านนํามอง  จัดกิจกรรมรณรงค์โรงเรียนเชิงนิเวศ  :  
Eco  School  สนับสนุนสํงเสริมและขยายผลการด าเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียนจัดกิจกรรมอบรม
การสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  จํายเป็นคําตอบแทนวิทยากร  วัสดุอุปกรณ์  เชํน  
คําตอบแทนคณะกรรมการ  คํารางวัลการประกวดสุดยอดชุมชนหน๎าบ๎านนํามอง  คําอาหารเครื่องดื่ม  การจัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์  ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นๆ  ในการด าเนินตามโครงการ (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนา
สร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม)  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559 - 
2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี 2559 หน๎า 211) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
 3. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดนําซื้อเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ตั้งไว๎  60,000   
บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการ  อาทิเชํน      กิจกรรมอบรมผู๎ประกอบการค๎าในตลาด  การจัดกิจกรรม
รณรงค์  Big  Cleaning  day  กิจกรรมรณรงค์สุขานําใช๎ถูกใจชาวตลาด  รณรงค์อาหารปลอดภัยใสํใจสุขภาพ  
จํายเป็นคํารับรองพิธีการ  คําตอบแทนวิทยากร  คําอาหารและเครื่องดื่ม  คําเบี้ยเลี้ยง  คําพาหนะ  คําจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์  วัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการปรับปรุงตลาดให๎ได๎ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ตลาดนําซื้อ  เชํน  
ระบบระบายอากาศ  ระบบระบายน้ า  จุดตรวจสารปนเปื้อนในตลาด  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืน ๆ  ในการด าเนิน
ตามโครงการ (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่)  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2559 - 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี  2559 หน๎า  172)  ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป      (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

4. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานบริการแตํงผม-เสริมสวย ตั้งไว๎  50,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการ  อาทิเชํน     กิจกรรมอบรมชํางผม-เสริมสวย  กิจกรรมประกวดสุดยอดร๎าน
แตํงผม-เสริมสวย  สะอาดปลอดภัยนําใช๎บริการ  สนับสนุนสํงเสริมและขยายผลการด าเนินงานของชมรมชําง
ผม-เสริมสวย  จํายเป็นคําตอบแทนวิทยากร  คําตอบแทนคณะกรรมการ  คําเบี้ยเลี้ยง  คําคําจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์  คําอาหารและเครื่องดื่ม  ฯลฯ  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ในการด าเนินงานตามโครงการ  (ตาม
โครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่)  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 - 25 61) 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี  2559  หน๎า 173)   ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป      (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

5.  โครงการร๎านอาหารปลอดภัย   ตั้งไว๎  100,000 บาท  เพ่ือใช๎จํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการ  
อาทิเชํน  กิจกรรมอบรมผู๎ประกอบการร๎านอาหาร / แผงลอยจ าหนํายอาหาร  กิจกรรมตรวจ ประเมินมาตรฐาน  
อาหารสะอาดรสชาติอรํอย   กิจกรรมรณรงค์อาหารปลอดภัย   กินร๎อน  ช๎อนกลาง   ล๎างมือ  สนับสนุนสํงเสริม
และขยายผลการด าเนินงานของชมรมร๎านอาหาร เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  จํายเป็นคําตอบแทนวิทยากร  
คําอาหารเครื่องดื่ม  คําจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ  ตลอดจนคําใช๎จํายอื่น ๆ  ในการด าเนินงานโครงการ 
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่)   แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559 - 2561)   
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เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี  2559 หน๎า 166)  ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป      (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

6. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ    ตั้งไว๎    40,000    บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการ อาทิเชํน กิจกรรมอบรมผู๎ประกอบกิจการตรวจประเมินด๎านการสุขาภิบาล    
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน  การเฝูาระวังเหตุเดือดร๎อนร าคาญ  จํายเป็นคํารับรองพิธีการ  
เชํน  คําตอบแทนวิทยากร  คําอาหารและเครื่องดื่ม  คําจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  ตลอดจนคําใช๎จํายอื่น ๆ   ใน
การด าเนินงานตามโครงการ (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาจัดระบบสุขาภิบาลและสถานที่) แผนพัฒนา
สามปี   (พ.ศ.  2559 - 25 61)   เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าป ี 2559 หน๎า  187) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

7. โครงการสุขานําใช๎    ตั้งไว๎    50,000    บาท   เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการ  อาทิเชํน  
คําตอบแทนกรรมการตรวจประเมิน  คําอาหารและเครื่องดื่ม  คําจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  คําเกียรติบัตรพร๎อม
กรอบใสํเกียรติบัตร  คําตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ   Fecal  Coliform  bacteria   หรือเชื้อ   Escherichia  coli 
ในส๎วม  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืน ๆ   ในการด าเนินงานตามโครงการ (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนา
จัดระบบสุขาภิบาลและสถานที่) แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2559 - 2561)   เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าป ี 2559 
หน๎า  189)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน  50,000      บาท 
 - คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน   ตั้งไว๎  50,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและ
ซํอมแซมเครื่องใช๎ส านักงาน   รถยนต์   เครื่องจักร  เป็นต๎น   และรายจํายอื่นๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   
ตั้งจํายจากเงินรายได ๎ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
 

ค่าวัสดุ      รวม  5,000  บาท 
 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   จ านวน  5,000      บาท 
- คําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ   ตั้งไว๎  5,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อแผํนปูายกระดาษ

เขียนโปสเตอร์  พํูกัน  ฟิล์ม  สี  เทปบันทึกเสียง   คําจ๎างถํายรูป   ล๎างอัดขยายรูป  ฯลฯ  ที่จ าเป็นต๎องใช๎ใน
หนํวยงานนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

 

******************** 
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข   รวม 6,792,000 บาท 
งบบุคลากร     รวม 4,535,800 บาท  
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)    รวม 4,535,800 บาท  

 
เงินเดือนพนักงาน    จ านวน   3 ,257,500 บาท 

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว๎   3,257,500  บาท   เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงาน 
เทศบาลตามต าแหนํงและอัตราที่ได๎รับอนุมัติพร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน   ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บริการสาธารณสุข) 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   จ านวน    150,000 บาท 
- เงินเพ่ิมตําง ๆ   ตั้งไว๎  150,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนให๎กับผู๎บริหาร 

และจํายเป็นคําตอบแทนตํางๆ       ให๎กับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติหน๎าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม    
ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บริการสาธารณสุข) 

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน   1,010,900  บาท 

- คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ตั้งไว๎  1,010,900  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนพนักงาน  
จ๎างให๎แกํพนักงานจ๎างฯ   ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม    ตั้งจํายจากเงินรายได๎    
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บริการสาธารณสุข) 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน    117,400       บาท 
- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว    ตั้งไว๎   117,400  บาท   เพื่อจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพ 

ชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไปท่ีปฏิบัติหน๎าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม  
ตั้งจํายจากเงินรายได๎    (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บริการสาธารณสุข) 
 

งบด าเนินการ     รวม 1,956,200 บาท 
ค่าตอบแทน     รวม   286,800 บาท  

 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จ านวน    209,600 บาท 

- คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว๎  209,600 บาท  เพ่ือจํายให๎พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ๎างฯ  ที่ได๎รับค าสั่งให๎ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในกรณีจ าเป็นเรํงดํวนตามระเบียบฯ   
ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บริการสาธารณสุข) 
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ค่าเช่าบ้าน     จ านวน  72,000  บาท 

- คําเชําบ๎าน  ตั้งไว๎   72,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์
ได๎รับตามระเบียบฯ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บริการสาธารณสุข) 
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   จ านวน   5,200 บาท 
- เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว๎  5,200  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร

พนักงานเทศบาลและลูกจ๎างประจ า  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข) 

 
ค่าใช้สอย    รวม  1,159,400 บาท 

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน   979,400      บาท  

  - รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ  ตั้งไว๎  979 ,400 บาท   เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการ  เชํน  
คําจ๎างบุคลากรทางการแพทย์  จ๎างพนักงานปฏิบัติงานในหนํวยปฐมภูมิ  คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่เพื่อให๎บริการด๎าน
การแพทย ์ ตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บริการสาธารณสุข) 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 130,000 บาท 
- รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว ๎

130,000  บาท เพื่อจํายเป็น 
1.  คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว๎  50,000  บาท   เพื่อจํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยง   

คําเชําที่พัก คําลงทะเบียนในการประชุม อบรม คํายานพาหนะของพนักงานเทศบาลและพนักจ๎างฯ ที่ได๎รับค าสั่ง
ให๎เดินทางไปราชการและรายจํายอื่น ๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)  
  2. โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมือง (อสม.) ตั้งไว๎  50,000 บาท  เพ่ือ
ใช๎จํายในโครงการ  อาทิเชํน คําตอบแทนวิทยากร  คําอาหาร เครื่องดื่ม  คําจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
ตลอดจนคําใช๎จํายในกิจกรรมอบรมอ่ืนๆ  ในการด าเนิน โครงการ  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาเพ่ือ
ปูองกันและสํงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2559 - 2561)   เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด
ประจ าป ี 2559   หน๎า  165)   ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข) 
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3.   โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการหนํวยปฐมภูมิเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   ตั้งไว๎   30,000    บาท   

เพ่ือใช๎จํายเป็นคําอาหาร  อาหารวําง  เครื่องดื่ม  คําตอบแทนวิทยากร  คําวัสดุ  คําจัดท าเอกสารประกอบการ
อบรม  ประชุม  และรายจํายอื่น ๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนา
เพ่ือปูองกันและสํงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน   แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2559 - 2561)   เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดประจ าป ี 2559   หน๎า  165)   ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข) 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน  50,000      บาท 
 - คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  ตั้งไว๎  5 0,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและ
ซํอมแซมเครื่องใช๎ส านักงานยานพาหนะ  อุปกรณ์การแพทย์ และรายจํายอื่นๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  
ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานศูนย์บริการสาธารณสุข) 
 

ค่าวัสดุ     รวม 510,000 บาท  
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   จ านวน  20,000       บาท 

-  คําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  ตั้งไว๎  20,000  บาท   เพ่ือจํายเป็นคําแก๏สหุงต๎มในงาน
ศูนย์บริการสาธารณสุขและคําวัสดุอื่น ๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บริการสาธารณสุข) 
 

วัสดุก่อสร้าง      จ านวน  100,000 บาท 
- คําวัสดุกํอสร๎าง  ตั้งไว๎  100,000   บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อสิ่งของตําง ๆ   ที่เป็นวัสดุ 

กํอสร๎างเชํน  เหล็ก  หิน  ปูน  ทราย  ไม ๎ สังกะสี  สี  แปรงทาสี  ฯลฯ   ตลอดจนวัสดุทุกชนิดที่จัดอยูํในวัสดุ
ประเภทนี้   ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บริการสาธารณสุข) 
 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   จ านวน  390,000  บาท  
- คําวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์    ตั้งไว๎   390,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคํายารักษาโรค  

และเวชภัณฑ์  เครื่องมือทางการแพทย์เครื่องมือทางทันตกรรมในงานศูนย์บริการสาธารณสุข และคําวัสดุอื่นๆ 
ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี ้ ตั้งจํายจากเงินรายได ๎ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข) 
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งบเงินอุดหนุน    รวม 300,000 บาท 

 
หมวดเงินอุดหนุน  จ านวน  300,000  บาท 
-  เงินอุดหนุนศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ตั้งไว๎   300,000  บาท  เพ่ือจํายในการ 

พัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน และชํวยเหลือชุมชนในเขต
เทศบาล  ให๎พัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็งตามความจ าเป็นและความต๎องการของแตํละชุมชน   ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บริการสาธารณสุข) 

 
 
 
 
 
 
 

******************** 
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แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 4,290,600 บาท 
งบบุคลากร     รวม 3,597,600 บาท  
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)    รวม 3,597,600 บาท  
 
เงินเดือนพนักงาน    จ านวน   2,673,800 บาท 

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั้งไว๎  2,673,800  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
ตามต าแหนํงและอัตราที่ได๎รับอนุมัติและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี   ตั้งจํายจากเงินรายได๎    (ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 

 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   จ านวน   67,200        บาท 

-  เงินเพ่ิมตําง ๆ     ตั้งไว๎   67,200   บาท   เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนของพนักงานเทศบาลที่ 
ได๎รับเงินประจ าต าแหนํงตามกฎหมาย วําด๎วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนํง และมีสิทธิได๎รับเงินคําตอบแทน
รายเดือน เทํากับเงินประจ าต าแหนํงที่ได๎รับอยูํและเพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ที่ได๎รับ
การปรับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนใหมํหรือได๎รับเงินเดือน  ตามบัญชีอัตราเงินเดือนถึงข้ันสูงรวมถึงเงินคํา
ครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล  กรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดและเพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพขอ ง
พนักงานกองสวัสดิการสังคม  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์    งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 

 
เงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร   จ านวน  67,200        บาท 

- เงินประจ าต าแหนํงของผู๎บริหาร  ตั้งไว๎   67,200 บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํง 
ผู๎อ านวยการกองสวัสดิการสังคมระดับ  8    ตั้งจํายจากเงินรายได๎      (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน  757,400  บาท  

-   คําตอบแทนพนักงานจ๎าง   ตั้งไว๎   757,400    บาท   เพ่ือจํายเป็นเงินคําจ๎างพนักงานจ๎างฯ 
กองสวัสดิการสังคม ตั้งจํายตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์) 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน    32,000       บาท 

- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว    ตั้งไว๎   32,000  บาท   เพื่อจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพ 
ชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไปท่ีปฏิบัติหน๎าที่ ในกองสวัสดิการสังคม    ตั้งจําย
จากเงินรายได ๎(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 

 
งบด าเนินการ     รวม 627,500 บาท 
ค่าตอบแทน     รวม  77,500 บาท  

 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จ านวน  30,000       บาท 

- คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว๎  30,000   บาท  เพ่ือจํายเป็นคําอาหาร 
ท าการนอกเวลาราชการ   ในกรณีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎าง ฯ  ได๎รับค าสั่งให๎ปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการกรณีจ าเป็นและเรํงดํวนตามระเบียบฯ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   จ านวน  47,500       บาท 
-  เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว๎  47,500 บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 

ของพนักงานกองสวัสดิการสังคม  ตามระเบียบฯ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 

 
ค่าใช้สอย     รวม     430,000 บาท 
 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน   250,000  บาท  

- รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ  ตั้งไว๎  250,000   บาท   เพ่ือจํายเป็นคําเชําที่ดิน   คําโฆษณา 
เผยแพรํคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตํางๆ  คําจ๎างเหมาบริการ  คําเย็บหนังสือ  เข๎าปกหนังสือ คําใช๎จํายที่
ต๎องจํายอันเก่ียวเนื่องกับการบริการประชาชนในศูนย์บริการประชาชน และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เข๎าลักษณะรายจําย
ประเภทนี้   ที่จ าเป็นต๎องเบิกจํายในหนํวยงานนี้   ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน  80,000  บาท 
  -  รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ   ตั้งไว๎   

80,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล  ตามระเบียบฯ ตลอดจน
คําใช๎จํายอื่นๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎    (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน  100,000      บาท 
- คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน   ตั้งไว๎   100,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมทรัพย์สิน 

และครุภัณฑ์ตํางๆ  เชํน รถยนต์  รถจักรยานยนต์   โทรโขํงคอมพิวเตอร์  เป็นต๎น  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 
 

ค่าวัสดุ      รวม 120,000 บาท  
 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    จ านวน  30,000        บาท 
-  คําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  ตั้งไว๎    30,000   บาท    เพื่อจํายเป็นคําวัสดุไฟฟูาและวิทยุที่จ าเป็น 

ต๎องใช๎ในหนํวยงานนี้  เชํน  ล าโพง  สายล าโพง  เครื่องตัดสัญญาณเตือนภัย  เครื่องตัดกระแสไฟฟูาสายโทรศัพท์  
เทปพันสายไฟ  เป็นต๎น  ตลอดจนวัสดุทุกชนิดที่จัดอยูํในวัสดุประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 

 
วัสดุงานบ้านงานครัว    จ านวน       50,000       บาท  

- คําวัสดุงานบ๎านงานครัว   ตั้งไว๎   50,000  บาท   เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ๎าน 
งานครัว  เชํน  ถ๎วย  ชาม  ช๎อนส๎อม  แก๎วน้ า  จานรอง สเปรย์ปรับอากาศ  ถังน้ า  ตลอดจนวัสดุทุกชนิดที่จัดอยูํ
ในวัสดุประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์) 

 
วัสดุก่อสร้าง     จ านวน  10,000        บาท 

- คําวัสดุกํอสร๎าง  ตั้งไว๎  10,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อสิ่งของตํางๆ  ที่เป็นวัสดุกํอสร๎าง 
เชํน  เหล็ก  หิน  ปูน  ทราย  ไม ๎ สังกะสี  ส ี แปรงทาสี  ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุทุกชนิดที่จัดอยูํในวัสดุประเภทนี้
ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   จ านวน       30,000       บาท  

- คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง   ตั้งไว๎   30,000   บาท   เพ่ือจํายเป็นคําแบตเตอรี่  ยางนอก -  
ยางในรถยนต์  ,  รถจักรยานยนต์ ของกองสวัสดิการสังคม  ฯลฯ  ที่จ าเป็นต๎องใช๎ในหนํวยงานนี้    ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 
 

งบลงทุน        รวม          54,500       บาท 

  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม          54,500    บาท 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน        จ านวน    15,400   บาท     
   1. จัดซื้อเครื่องโทรสารกระดาษ ตั้งไว๎   10 ,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องโทรสาร           

กระดาษธรรมดา  ระบบเลเซอร์   ความเร็วในการสํงแฟกซ์  4 วินาที/แผํน พิมพ์เอกสารด๎วยระบบเลเซอร์ 10 
แผํน/นาที รองรับระบบ Caller ID  ดูชื่อและหมายเลขเรียกเข๎าจากหน๎าจอ LCD  ความเร็วในการสํงเอกสาร  : 
4 วินาที  คุณสมบัติถํายเอกสาร ( Copy) จ านวน 1  เครื่องพร๎อมอุปกรณ์ประกอบ (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด )  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ป ฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559 - 2561)   เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ดประจ าป ี2558 หน๎า  279) ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 
              2.  จัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง   ตั้งไว๎   5,400  บาท    เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง
ขนาดใบพัดไมํน๎อยกวํา 16 นิ้ว พร๎อมอุปกรณ์ประกอบ  จ านวน 3 ตัว (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและ
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ป ฏิบัติงาน   แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559 - 2561)   เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด
ประจ าป ี2559 หน๎า  279) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 
 
               ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       จ านวน      20,000   บาท     
         - จัดซื้อตู๎แชํเครื่องดื่ม   ตั้งไว๎   20,000   บาท   เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อจัดซื้อตู๎แชํเครื่องดื่ม
ขนาด 8 คิว  จ านวน  1 เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  จัดซื้อตาม
ราคาท๎องตลาด ) (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่
ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)   เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี 2558 หน๎า  279) ตั้งจํายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 
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                ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       จ านวน      19,100   บาท     
           1.  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ตั้งไว๎   16,000   บาท   เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อจัดซื้อเครื่องจัดชื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร๎อมอุปกรณ์    จ านวน  1  ชุด  ดังนี้ 
   -  CPU ไมํน๎อยกวํา  2 core  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา  3.0 GHz  

-  RAM ชนิด DDR3 หรือดีกวํา  มีขนาดไมํน๎อยกวํา  4  GB  
-  HARD DISK ชนิด  SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือชนิด  
    Solid State Disk ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 100  GB  จ านวน 1 หนํวย 
-  ม ีDVD-RW  หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย  
-  มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย  (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T  
   ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
-  มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
-  มีจอภาพ LCD มีContrast Ratioไมํน๎อยกวํา 600:1 ขนาดไมํน๎อยกวํา 18.5 นิ้ว  
(รายละเอียดตามราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี  2558   

กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ข๎อ  7) 
   (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่
ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)   เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าป ี2559 หน๎า  276) ตั้งจํายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์) 

2.  จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา  ตั้งไว๎  3,100  บาท  จ านวน  1  เครื่อง   
- มีก าลังไฟด๎านนอกไมํน๎อยกวํา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟูาได๎ไมํน๎อยกวํา 15 นาที  

(รายละเอียดตามราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี  2558   
กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ข๎อ  52) 

(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่  
ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)   เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าป ี2559 หน๎า 277) ตั้งจําย 
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ ) 
 
 

****************** 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  รวม 20,660,100 บาท 
งบบุคลากร     รวม  6,724,100 บาท  
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)    รวม  6,724,100 บาท  

 
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า       จ านวน  478 ,100 บาท 

- คําจ๎างลูกจ๎างประจ า   ตั้งไว๎   478,100  บาท  เพ่ือจํายให๎กับลูกจ๎างประจ าที่ปฏิบัติหน๎าที่ 
ในงานกองสาธารณสุขฯ   พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงคําจ๎างประจ าปี   ตั้งจํายจากเงินรายได ๎  (ปรากฏในแผนงาน 
เคหะชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน  5,703,000       บาท 
- คําตอบแทนพนักงานจ๎าง     ตั้งไว๎   5,703,000   บาท     เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน 

ให๎แกํพนักงานจ๎างฯ   ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม    ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏ    
ในแผนงานเคหะชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน    543,000       บาท 
- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว    ตั้งไว๎   543,000  บาท   เพื่อจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพ 

ชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป   ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในกองสาธารณสุข   (ปรากฏใน
แผนงานเคหะชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
 

งบด าเนินการ     รวม 13,376,000 บาท 
ค่าตอบแทน     รวม     200,000 บาท  

 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จ านวน  200,000      บาท 

-  คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว๎  200,000   บาท  เพ่ือจํายให๎พนักงาน 
เทศบาล  ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎าง ฯ     ที่ได๎รับค าสั่งให๎ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจ าเป็นเรํงดํวน
ตามระเบียบฯ   ตั้งจํายจากเงินรายได ๎ (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
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ค่าใช้สอย     รวม 11,186,000 บาท  
 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน 8,566,000     บาท 

  -  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ   ตั้งไว๎  8,566,000   บาท  เพ่ือเป็นคําจ๎างเหมาบริการจ๎าง
เหมาแรงงานบุคคลภายนอก  ท าความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  ถนน  ทางเท๎า  และจ๎างเหมาบริการอื่น ๆ  
ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 120,000บาท 
- รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ  ตั้งไว๎  

120,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จําย   ดังนี ้
1. คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว๎  20,000   บาท   เพ่ือใช๎จํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยง   

คําเชําที่พัก    คํายานพาหนะของพนักงานเทศบาล  ลูกจ๎างประจ า  พนักงานจ๎างฯ   ที่ได๎รับค าสั่งให๎เดินทางไป
ราชการและรายจํายอื่นๆ      ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานเคหะ
ชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

 2. โครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ตั้งไว๎  100,000  บาท 
เพ่ือใช๎จํายเป็นคํารับรองในพิธีการหรือการจัดกิจกรรมตามโครงการ เชํน กิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา  
ผู๎ประกอบการประธานในชุมชน  ในตลาดสด  วันส าคัญตําง ๆ   เชํน  วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นคําตอบแทน
วิทยากร  คําอาหารและเครื่องดื่ม  คํารางวัลการประกวดตามกลุํมเปูาหมาย  คําวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ  ที่เก่ียวข๎องกับ
โครงการ(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดกาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 255 9 - 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี  2559  หน๎า 212)  
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน   งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน  2,500,000      บาท 
 - คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  ตั้งไว๎   2,500,000   บาท    เพื่อจํายเป็นคําบ ารุงรักษา
ซํอมแซมเครื่องใช๎ส านักงาน   รถจักรยานยนต ์ รถยนต์  เครื่องจักร     เป็นต๎น    และรายจํายอื่นๆ ที่เข๎าลักษณะ
รายจํายประเภทนี้    ตั้งจํายจากเงินรายได ๎ (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
 

ค่าวัสดุ     รวม 1,990,000 บาท  
 

วัสดุงานบ้านงานครัว   จ านวน  500,000      บาท 
 -  คําวัสดุงานบ๎านงานครัว  ตั้งไว๎  500,000   บาท  เพ่ือจํายเป็นคําเขํง  ไม๎กวาด  ผงซักฟอก  
ถังรองรับขยะ  อ่ืน ๆ  ที่ใช๎ในงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและรายจํายอื่นที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  
ตั้งจํายจากเงินรายได ๎ (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน   งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
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  วัสดุก่อสร้าง     จ านวน 800,000       บาท 
-  คําวัสดุกํอสร๎าง  ตั้งไว๎   800,000   บาท  เพ่ือจํายเป็นคําเหล็ก  หิน  ปูน  ทํอ  ทราย ฯลฯ   

เพ่ือจัดท าฝาทํอ  และซํอมแซมระบบระบายน้ า  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง  (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  งานก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จ านวน 500,000        บาท 
  -  คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  ตั้งไว๎  500,000   บาท  เพ่ือจํายเป็นคําแบตเตอรี่   ยางนอก-
ยางใน รถยนต์  สายไมล์  ตลับลูกปืน  ฯลฯ  ตั้งจํายจากเงินรายได ๎ (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน   งานก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
 

วัสดุเครื่องแต่งกาย   จ านวน 150,000       บาท  
   -  คําวัสดุเครื่องแตํงกาย  ตั้งไว๎   150,000   บาท  เพ่ือจํายเป็นคํารองเท๎า   ถุงมือ   หมวก   
ชุดปฏิบัติงาน  ฯลฯ  ให๎กับลูกจ๎างที่ปฏิบัติงานด๎านการรักษาความสะอาด  ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏใน
แผนงานเคหะชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   จ านวน  40,000      บาท 
-  คําวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   ตั้งไว ๎    40,000    บาท    เพ่ือจัดซื้อน้ ายาฆําเชื้อโรค น้ ายา 

ก าจัดแมลง  คลอรีน  โซดาไฟ  สารชีวภาพ ( EM) ฯลฯ  ใช๎สนับสนุนกิจกรรมรักษาความสะอาดตําง ๆ  เชํน  
งานประเพณี  งานพัฒนาถนน  ตลาด  โรงฆําสัตว์  งานรณรงค์รักษาความสะอาดในหน๎าที่ของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม  และงานเรํงดํวนตามนโยบายผู๎บริหาร   ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏใน
แผนงานเคหะชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
 

งบลงทุน        รวม          560,000       บาท 

  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม          560,000     บาท 
 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   จ านวน  560 ,000  บาท 
- จัดซื้อถังคอนเทนเนอร์  ตั้งไว๎ 560,000  บาท  เพ่ิมซื้อถังคอนเทนเนอร์ ความจุไมํน๎อยกวํา

4 ลูกบาศก์เมตร   มีโครงสร๎างแข็งแรงมีฝาเปิด-ปิด ภาชนะหนาไมํน๎อยกวํา  4.5  มิลลิเมตร  ด๎านข๎างหนาไมํ
น๎อยกวํา 3  มิลลิเมตร  ฝาเปิด – ปิด  หนาไมํน๎อยกวํา  2  มิลลิเมตร  จ านวน  4  ถัง(เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559 -2561)  
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี  2559  หน๎า 296)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะ
ชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

***************** 
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งานสวนสาธารณะ    รวม 8,719,600 บาท 
งบบุคลากร     รวม 1,852,600 บาท  
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)    รวม 1,852,600 บาท  

 
เงินเดือนพนักงาน    จ านวน  763,400  บาท  

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั้งไว๎  763,400   บาท เพ่ือจํายให๎พนักงานเทศบาลตามต าแหนํง 
และอัตราที่ได๎รับอนุมัติพร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน    ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานสวนสาธารณะ) 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน   984,000     บาท 
- คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ตั้งไว๎  984,000    บาท   เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างชั่วคราวให๎แกํ 

พนักงานจ๎างฯ  ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในกองชําง  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
สวนสาธารณะ)   
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน    105,200       บาท 
- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว   ตั้งไว๎  105,200  บาท   เพื่อจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพ 

ชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไปท่ีปฏิบัติหน๎าที่ในกองชําง  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ)   

 
งบด าเนินการ     รวม 6,730,000 บาท  
ค่าตอบแทน     รวม    122,000 บาท  
 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน     20,000   บาท  

-  คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว๎   20,000   บาท  เพ่ือจํายเป็นคําอาหาร
ท าการนอกเวลาราชการในกรณีที่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎างฯ   ได๎รับค าสั่งให๎ปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการกรณีจ าเป็นและเรํงดํวนตามระเบียบฯ   ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
สวนสาธารณะ)   

 
ค่าเช่าบ้าน     จ านวน  36,000        บาท 

- คําเชําบ๎าน  ตั้งไว๎  36,000  บาทเพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิ์ 
ที่ได๎รับตามระเบียบฯ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ)   
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   จ านวน  66,000     บาท  

- เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว๎   66,000   บาท   เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษา 
บุตรของพนักงานเทศบาลตามที่มีสิทธิ์ได๎รับตามระเบียบฯ   ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานสวนสาธารณะ)    
. 

ค่าใช้สอย    รวม 5,328,000 บาท  
 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน 4,768,000    บาท 

- รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ    ตั้งไว๎   4,768,000  บาท   เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมและ
ลงทะเบียนตํางๆ  คําจ๎างเหมาบริการตําง ๆ  คําจ๎างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงและดูแลสวนสาธารณะ ที่อยูํ
ภายในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด หรือคําใช๎จํายที่จัดอยูํในรายจํายประเภทนี้    ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน   งานสวนสาธารณะ)  
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน  
210,000  บาท 

 - รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว๎  2 10,000  
บาท  เพ่ือจํายเป็น 

1. คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ    ตั้งไว๎ 30,000 บาท    เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล  ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎างฯ  ที่ได๎รับค าสั่งให๎ไปปฏิบัติราชการ
ตามระเบียบฯหรือคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน   งานสวนสาธารณะ)   

2.  โครงการจัดท าปุ๋ยหมัก  ตั้งไว๎  150,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ในการท าปุ๋ยหมักตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการ
พัฒนาบ าบัดและก าจัดขยะ  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 255 9 - 25 61)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี  2559  
หน๎า  228)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานสวนสาธารณะ) 

3.  โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ า  ตั้งไว๎  30,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุ
และอุปกรณ์ในการจับปลา  เชํน  อุปกรณ์ในการทดสอบคุณภาพน้ า  กระชัง  ออกซิเจน  ถุงพลาสติก  และเป็น
คํารับรอง  คําอาหาร-เครื่องดื่ม  ของขวัญ  คําพิมพ์เอกสารตลอดจนคําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการนี้   
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาจัดระบบบ าบัดน้ าเสีย  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 255 9 - 25 61)  
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี  2559  หน๎า  226) ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานสวนสาธารณะ) 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน  350,000      บาท 
- คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน       ตั้งไว๎   350,000   บาท   เพ่ือจํายเป็นรายจําย 

เพ่ือบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย  ซํอมแซมสิ่งกํอสร๎าง  และซํอมแซมทรัพย์สินอื่น 
ได๎แกํ น้ าพุ เครื่องปั้มน้ า  เครื่องตัดหญ๎า เครื่องสูบน้ า และอ่ืน ๆ ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน   งานสวนสาธารณะ) 
 

ค่าวัสดุ     รวม 1, 280,000 บาท  
 
วัสดุงานบ้านงานครัว    จ านวน     50,000   บาท  

  - คําวัสดุงานบ๎านงานครัว    ตั้งไว๎   50,000   บาท    เพ่ือจํายเป็นคําซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว 
ที่จ าเป็นต๎องใช๎ เชํน ไม๎กวาด  ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด  ถังน้ า  เสื่อพลาสติก  ฯลฯ  และอ่ืนๆ ที่จัดอยูํใน
วัสดุประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ)   
 

วัสดุก่อสร้าง     จ านวน    150,000   บาท  
-   คําวัสดุกํอสร๎าง   ตั้งไว๎   150,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎างที่จ าเป็นต๎องใช๎ใน

กิจการของเทศบาลภายในบึงพลาญชัย  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และอ่ืน ๆ    เชํน   ไม๎ หิน ดิน ปูน ทราย สี 
ฯลฯ  และวัสดุอ่ืนๆ   ที่จัดอยูํในวัสดุประเภทนี้   ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
สวนสาธารณะ)   

 
วัสดุการเกษตร     จ านวน     1,000,000    บาท 

- คําวัสดุการเกษตร   ตั้งไว๎   1,000,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุการเกษตร  เชํน  เมล็ด
พันธุ์ต๎นไม๎  ดอกไม๎  ไม๎ประดับ  ปุ๋ยสารจุลินทรีย์  ยาก าจัดศัตรูพืชและวัสดุอ่ืนๆ  ที่จัดอยูํในวัสดุประเภทนี้  ต้ัง
จํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ) 
 

วัสดุเครื่องแต่งกาย    จ านวน  40,000    บาท 
- คําวัสดุเครื่องแตํงกาย  ตั้งไว๎  40,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเครื่องแตํงกายเจ๎าหน๎าที่ออก

ปฏิบัติงาน เชํน  ถุงมือ  รองเท๎า หรือวัสดุอื่นๆ  ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ) 
 

ค่าวัสดุยานพาหนะ       จ านวน  40 ,000     บาท 
      - คําวัสดุยานพาหนะ   ตั้งไว๎   40,000  บาท   เพ่ือจํายเป็นคําแบตเตอรี่  ยางรถยนต์ สายไมล์  
ตลับลูกปืน  ฯลฯ   ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูาถนน) 
 

 

128 



งบลงทุน        รวม          137,000       บาท 

  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม          137,000     บาท 
 

ครุภัณฑ์การเกษตร   จ านวน  107 ,000  บาท 
1. จัดซื้อปั้มหอยโขํง ตั้งไว๎ 17,000  บาท เพื่อจัดซื้อปั้มหอยโขํง ขนาด 2 แรงม๎า 220  โวลล์  

จ านวน  2  ตัว  เพ่ือน าไปใช๎ท าน้ าพุ ชั่วคราวในกิจกรรมงานประเพณี และสนามเด็กเลํนในบึงพลาญชัย  (เป็น

ครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด)   (ตามโครงการ
ภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.
2559 - 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2559 หน๎า 301)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ) 
   2. จัดซื้อปั้มหอยโขํง ตั้งไว๎   90,000  บาท  เพ่ือจัดซื้อปั้มหอยโขํง  ขนาด 5 แรงม๎า 220 โวลล์  
จ านวน  3 ตัว  ราคาตัวละ 30,000  บาท เพื่อน าไปใช๎ติดตั้งบริเวณคลองรอบเมือง เพื่อรดน้ าสนามหญ๎า      
(เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) (ตามโครงการ
ภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559 - 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2559 หน๎า 302)   ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ) 
 

ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ   จ านวน  30 ,000  บาท 
- จัดซื้อเก๎าอ้ีม๎านั่งไม๎กันเกราแบบยาว   ตั้งไว๎   30,000   บาท  เพ่ือจัดซื้อเก๎าอ้ีม๎านั่งไม๎  

กันเกราแบบยาว  จ านวน  20  ตัว  น าไปใช๎ในบึงพลาญชัย  เพ่ือให๎ประชาชนได๎มีที่นั่งพักผํอน  หยํอนใจ ในบึง
พลาญชัย  (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด)   
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559 - 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี  2559  หน๎า 301) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ) 
 
 
 
 

****************** 
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งานไฟฟ้าถนน     รวม 16,087,700     บาท 
งบบุคลากร     รวม   5,535,800 บาท  
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)    รวม   5,535,800 บาท  

 
เงินเดือนพนักงาน    จ านวน  2,433,500  บาท 

-  เงินเดือนพนักงานเทศบาล    ตั้งไว๎   2,433,500   บาท   เพ่ือจํายให๎พนักงานเทศบาลตาม 
ต าแหนํงและอัตราที่ได๎รับอนุมัติพร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานไฟฟูาถนน) 

 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   จ านวน    38,200 บาท 

- เงินเพิ่มตําง ๆ  ตั้งไว ๎  38,200  บาท   เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนตํางๆ ให๎กับพนักงาน 
เทศบาลที่ปฏิบัติหน๎าที่ในกองชําง     ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
ไฟฟูาถนน) 
 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า       จ านวน  235,100  บาท 
-  คําจ๎างลูกจ๎างประจ า   ตั้งไว๎   235,100   บาท   เพื่อจํายให๎กับลูกจ๎างประจ าที่ปฏิบัติหน๎าที่ 

ในงานกองชําง พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงคําจ๎างประจ าปี  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
งานไฟฟูาถนน)  
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน  2,501,000       บาท 
- คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ตั้งไว๎  2,501,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนพนักงาน  

จ๎างให๎แกํพนักงานจ๎างฯ   ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในกองชําง    ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟูาถนน)  
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน    328,000       บาท 
- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว    ตั้งไว๎   328,000  บาท    เพื่อจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพ 

ชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไปท่ีปฏิบัติหน๎าที่ในกองชําง   ตั้งจํายจากเงินรายได๎  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูาถนน)  
 

งบด าเนินการ     รวม 9,799,900 บาท  
ค่าตอบแทน     รวม   2 79,900 บาท  
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน  150,000        บาท 
-  คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว๎  150,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําอาหาร

ท าการนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎างฯ ที่ได๎รับค าสั่งให๎ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในกรณีจ าเป็นเรํงดํวนตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
ไฟฟูาถนน)   

 

ค่าเช่าบ้าน     จ านวน  36,000         บาท 
- คําเชําบ๎าน  ตั้งไว๎   36,000   บาทเพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิ์ 

ที่ได๎รับตามระเบียบฯ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูาถนน)  
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   จ านวน  93,900         บาท 
- เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว๎   93,900  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 

ของพนักงานเทศบาลตามที่มีสิทธิ์ได๎รับตามระเบียบฯ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟูาถนน)    
 

ค่าใช้สอย     รวม  3,670,000 บาท  
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน   2 ,840,000    บาท  
- รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ   ตั้งไว๎   2,840,000   บาท   เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการ 

คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตําง ๆ  คําจ๎างเหมาบุคคลภายนอกให๎ปรับปรุงดูแลสาธารณูปโภคตําง ๆ  ภายใน
เขตเทศบาล  หรือคําใช๎จํายที่จัดอยูํในรายจํายประเภทนี้      ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟูาถนน)   
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน  650,000      บาท 
- - คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน      ตั้งไว๎   650,000    บาท    เพ่ือจํายเป็น 

รายจํายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย ซํอมแซมสิ่งกํอสร๎าง และซํอมแซม
ทรัพย์สินอื่น ได๎แกํ  เครื่องอุปกรณ์เก่ียวกับงานไฟฟูา  โคมไฟใต๎น้ า  นาฬิกาตั้งเวลา  ตู๎ควบคุมสัญญาณไฟจราจร  
และอ่ืน ๆ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูาถนน) 
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 180,000 บาท 
- รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว๎ 180,000  บาท

เพ่ือจํายเป็น 
1. คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว๎  30,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการ

เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล  ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎างฯ ที่ได๎รับค าสั่งให๎ไปปฏิบัติราชการตาม
ระเบียบฯ หรือคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานไฟฟูาถนน)   
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                     2. โครงการจัดระเบียบสายไฟฟูาสายสื่อสารโทรคมนาคมอ่ืนๆภายในเขตเทศบาลฯ  ตั้งไว๎ 100,000  
บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดท าเอกสาร ปูาย ประชุมนัดหมายวิธีการด าเนินการและท าข๎อตกลงกันด าเนินการจัดระเบียบสาย
ตํางๆ บนเสาไฟฟูาภายในเขตเทศบาล ระยะทาง 10 กิโลเมตร คําวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน คําเบี้ยเลี้ยง 
รวมถึงคําอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในโครงการนี้  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนา
ระบบจราจร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   ประจ าปี 2559 หน๎า 102) ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูาถนน) 
                      3. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด๎านไฟฟูาและจราจร   ตั้งไว๎  50,000  บาท  เพ่ือจํายเป็น
คําใช๎จํายในการเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมทักษะที่กรุงเทพมหานคร  ที่มีการรวมตัวของผู๎ประกอบการด๎าน
ไฟฟูาแสงสวํางและไฟสัญญาณจราจร  คําพาหนะ คําที่พัก คําเบี้ยเลี้ยง ของพนักงานจ๎างงานไฟ ฟูาและจราจร 
และคําใช๎จํายอื่นท่ีเกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็นในโครงการนี้  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร   แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 255 9 - 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2559  หน๎า  
254) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน) 

 
ค่าวัสดุ     รวม 5,850,000 บาท  

 
วัสดุก่อสร้าง     จ านวน  3,500,000 บาท 

- คําวัสดุกํอสร๎าง  ตั้งไว๎   3,500,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎างที่จ าเป็นต๎องใช๎ใน
กิจการของเทศบาล  เชํน ไม๎ หิน ดิน ปูน ทราย สี ส าหรับตีเส๎นสีจราจร  ฯลฯ   และวัสดุอ่ืนๆ  ที่จัดอยูํในวัสดุ
ประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูาถนน)  

 
วัสดุเครื่องแต่งกาย    จ านวน  100,000 บาท 

- คําวัสดุเครื่องแตํงกาย  ตั้งไว๎  100,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเครื่องแตํงกายเจ๎าหน๎าที่
ออกปฏิบัติงาน เชํน  เสื้อผ๎า  กางเกง  เสื้อสะท๎อนแสง  หมวกนิรภัย  ถุงมือรองเท๎า หรือวัสดุอื่นๆ  ที่เข๎าลักษณะ
รายจํายประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟูาถนน) 

 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    จ านวน  2,000,000        บาท 

- คําวัสดุไฟฟูาและวิทย ุ ตั้งไว๎  2,000,000   บาท  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุไฟฟูาที่จ าเป็นต๎องใช๎ใน
หนํวยงานนี้  เชํน  สายไฟ  หลอดไฟ  และวัสดุอ่ืนๆที่จัดอยูํในวัสดุประเภทนี้   ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูาถนน) 

 
วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน  1 00,000        บาท 

- คําวัสดุงานบ๎านงานครัว   ตั้งไว๎  100,000  บาท   เพื่อจํายเป็นคําซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว ที ่
จ าเป็นต๎องใช๎ เชํน  ไม๎กวาด  ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด  ถังน้ า  เสื่อ พลาสติก ผ๎าคลุมโต๏ะ ฯลฯ และอ่ืนๆ 
ที่จัดอยูํในวัสดุประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูาถนน) 
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ค่าวัสดุยานพาหนะและขนสํง       จ านวน  150 ,000        บาท 
      - คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  ตั้งไว๎  150,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําแบตเตอรี่  ยางรถยนต์ 
สายไมล์ ตลับลูกปืน  ฯลฯ   ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูาถนน) 
 

งบลงทุน        รวม          752,000       บาท 

  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม          752,000     บาท 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน  351 ,000  บาท 
1. จัดซื้อโต๏ะหมูํบูชา  ตั้งไว๎  18,000  บาท เพื่อจัดซื้อโต๏ะหมูํบูชา จ านวน 2 ชุด ดังนี้ โต๏ะหมูํ

บูชา หมูํ 7 จ านวน  1  ชุด (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  จัดซื้อตาม
ราคาท๎องตลาด )  โต๏ะหมูํบูชา หมูํ 9  จ านวน 1 ชุด จัดซื้อตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ )  ใช๎ในกิจกรรมทางศาสนา (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2559 
หน๎า 299)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูาถนน) 

2. จัดซื้อเก๎าอ้ีพลาสติก   ตั้งไว๎  80,000  บาท  เพ่ือจัดซื้อเก๎าอ้ีพลาสติก  จ านวน 320  ตัว  

ใช๎ในกิจกรรมงานพิธีตํางๆของเทศบาล (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  
จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด )  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และ
สถานที่ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2559 หน๎า  299) ต้ัง
จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูาถนน) 

3. จัดซื้อชุดรับแขก    ตั้งไว๎  18,000  บาท  เพ่ือจัดซื้อชุดรับแขก  จ านวน  1 ชุด ประกอบด๎วย 

เก๎าอ้ีประธาน 1 ตัว เก๎าอ้ีประกอบ 2 ตัว และโต๏ะกลาง 1 ตัว ใช๎ในกิจกรรมงานพิธีตํางๆของเทศบาล (เป็น
ครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด ) (ตามโครงการ
ภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559 - 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2559 หน๎า 299) ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป     (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูาถนน) 

4. จัดซื้อเก๎าอ้ีบุนวมชนิดมีพนักพิง  ตั้งไว๎  100,000  บาท  เพ่ือจัดซื้อเก๎าอ้ีบุนวมชนิดมีพนักพิง    

จ านวน  125 ตัว  ใช๎ในกิจกรรมงานพิธีตํางๆของเทศบาล (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ  จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด )  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 
2559   หน๎า 299)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูาถนน) 
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5.  จัดซื้อตู๎เอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก    ตั้งไว๎  35,000  บาท  เพ่ือจัดซื้อตู๎เอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก     

จ านวน  5 ตู๎   ใช๎ในส านักงาน (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  จัดซื้อ
ตามราคาท๎องตลาด ) (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่
ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2559   หน๎า 299)  
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูาถนน) 

6. จัดซื้อโต๏ะพับเอนกประสงค์     ตั้งไว๎  100,000  บาท  เพ่ือจัดซื้อโต๏ะพับเอนกประสงค์  

ขนาด 0.75x1.80x0.75 เมตร  จ านวน  40  ตัว   ใช๎ในกิจกรรมงานตํางๆ ของเทศบาล (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด ) (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2559   หน๎า 300)  ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป     (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานไฟฟูาถนน) 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า  จ านวน  5 ,000  บาท 
-  จัดซื้อแคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter)    ตั้งไว๎  5,000   บาท   เพื่อจัดซื้อแคลมป์มิเตอร์  

(Clamp Meter)  จ านวน  1  เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  
จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) ใช๎เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟูาอีกชนิดหนึ่งที่ใช๎ส าหรับเปลี่ยนปริมาณทางไฟฟูาให๎อยูํ
ในรูปที่เราสัมผัสได๎ เชํน ตัวเลขแสดงผล หรืออยูํในรูปของเข็มชี้คําแสดงผลฯ (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 -2561) 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2559 หน๎า 297)  ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป     (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟูาถนน) 
   ครุภัณฑ์สนาม   จ านวน  96 ,000  บาท 

-  จัดซื้อเต็นท์ทรงโค๎ง      ตั้งไว๎  96,000  บาท  เพ่ือจัดซื้อเต็นท์ทรงโค๎ง  ขนาด กว๎าง 4 เมตร  

ยาว 8 เมตร พร๎อมผ๎าใบคลุม   จ านวน  4  ตัว  (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ  จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) ใช๎ในกิจกรรมงานตํางๆ ของเทศบาล  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2559   หน๎า 300)  ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป     (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานไฟฟูาถนน) 

ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง  จ านวน  300 ,000  บาท 
-  จัดซื้อปูายบอกชื่อถนน    ตั้งไว๎   300,000   บาท   เพื่อจัดซื้อปูายบอกชื่อถนน   จ านวน  

30  ปูาย   เพ่ือทดแทนปูายเดิมที่ช ารุดเสียหาย เป็นการบอกเส๎นทางในเขตเทศบาล ให๎ชัดเจนขึ้น (รายละเอียด
ตามแบบแปลนกองชําง เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 
2559   หน๎า 101) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูาถนน) 
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แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน รวม 1,115,000 บาท 
งบด าเนินการ      รวม 1,115,000 บาท  

 
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ  จ านวน 1,115,000 บาท 

 - รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ    ตั้งไว๎ 
1,115,000   บาท  เพ่ือจํายเป็น 

1. โครงการจัดท าระบบและข๎อมูลชุมชนในเขตเทศบาล   ตั้งไว๎  135,000  บาท  เพ่ือจํายเป็น 
คําอาหารท าการนอกเวลา คําวัสดุส านักงาน วัสดุจัดท าแบบส ารวจคําซื้อแบบส ารวจคําจ๎างส ารวจคําจ๎างสรุป
ข๎อมูลพ้ืนฐาน  คําด าเนินการจัดท าแผนชุมชน  คําอาหาร  อาหารวํางและเครื่องดื่มผู๎เข๎าประชุมและคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นในโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถัวจํายกันได๎) (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริม
การมีสํวนรํวมของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 – 25 61)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี  2559  
หน๎า  219)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน   งานสํงเสริมและ
สนับสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน) 

2. โครงการย๎ายชุมชน/จัดหาที่อยูํใหมํ ผู๎บุกรุกคลองคูเมืองก าแพงเมืองร๎อยเอ็ดและที่สาธารณะ    
ตั้งไว๎ 200,000  บาท   เพ่ือจํายเป็นคําสนับสนุนการย๎ายชุมชนไปอยูํ ณ ที่ดินแหํงใหมํ สนับสนุนระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานและปัจจัยที่จ าเป็นในการด ารงชีพในการอยูํอาศัย อาทิ มิเตอร์ไฟฟูา/ประปา (ตาม
โครงการสนับสนุนการจัดหาที่อยูํให๎ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล)  คําใช๎จํายในการฝึกอบรมสัมมนา  และ
คําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นในโครงการนี้  (ทุกรายการสามารถถัวจํายกันได๎) (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนา
สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 – 25 61)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี  
2559  หน๎า  219)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน   งาน
สํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน) 

3. โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ตั้งไว๎ 100,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จําย 
ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวและพระราช
เสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินีนาถ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อาทิ  คําตกแตํงสถานที่
อบรม  คําวัสดุอ่ืน ๆ  คําอาหาร  อาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําวิทยากร  คําเชําพาหนะ  คําท่ีพัก  คําเบี้ยเลี้ยง
ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินตามโครงการนี้  (ทุกรายการสามารถถัวจํายกันได๎)  (ตามโครงการ
ภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)  เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2559  หน๎า  219)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน   งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน) 
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4. โครงการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยในเขตเทศบาล  ตั้งไว๎ 100,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จําย 

ในการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยในเขตเทศบาลในการประสบภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นและเพ่ือชํวยเหลือผู๎เดือดร๎อน  
ที่ประสบปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจเชํน สังกะสี ไม๎ กระเบื้อง วัสดุกํอสร๎างตํางๆตลอดจนคําใช๎จํายอื่นท่ีเข๎า
ลักษณะและจ าเป็นต๎องใช๎จํายตามโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถัวจํายกันได๎) (ตามโครงการภายใต๎แนว
ทางการพัฒนาสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 – 25 61)  เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด ประจ าปี  2559  หน๎า  219)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน   งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน) 

5. โครงการสํงเสริมการตลาด   ตั้งไว๎   10,000  บาท    เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในพิธีเปิด - ปิด 
การอบรม คําอาหารและเครื่องดื่มคําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และตกแตํงสถานที่อบรม  คําวัสดุส านักงานคํา
วิทยากร คําพาหนะ คําที่พัก คําเบี้ยเลี้ยง ในการเดินทางไปแสดงสินค๎านอกสถานที่ ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นที่
จ าเป็นในโครงการนี้  (ทุกรายการสามารถถัวจํายกันได๎)  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมการมี
สํวนรํวมของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 – 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี  2559  หน๎า  
219)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน   งานสํงเสริมและ
สนับสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน) 

6.  โครงการรณรงค์และปูองกันยาเสพติดในชุมชน ตั้งไว๎  50,000  บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จําย 
ในพิธีเปิด-ปิดการอบรม คําอาหารและเครื่องดื่ม คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และตกแตํงสถานที่อบรมคําวัสดุ
ส านักงานคําวิทยากรและของที่ระลึกอุปกรณ์กีฬาต๎านยาเสพติด ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นๆท่ีจ าเป็นในโครงการนี้   
(ทุกรายการสามารถถัวจํายกันได๎) (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 – 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี  2559  หน๎า  219)  ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนงานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน ) 

7.  โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน    ตั้งไว๎   10,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน 
พิธีเปิด-ปิดการอบรมตกแตํงสถานที่ฝึกอบรม  คําอาหารเครื่องดื่มอาหารวํางคําสมนาคุณวิทยากร  อุปกรณ์
เครื่องเขียน  คําพิมพ์วุฒิบัตร  คําจ๎างเหมาบริการพาหนะในการเดินทางศึกษาดูงาน  คําเชําที่พัก  คําใช๎จําย
เบ็ดเตล็ด  ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการนี้  (ทุกรายการสามารถถัวจํายกันได๎) 
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 – 
2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี  2559  หน๎า  219)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงาน
สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน   งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน) 

8.  โครงการพัฒนาด๎านสตรีและครอบครัว   ตั้งไว๎   10,000  บาท  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายใน 
พิธีเปิด-ปิดการอบรม  คําอาหารเครื่องดื่ม  อาหารวําง  คําวัสดุอุปกรณ ์ ตกแตํงสถานที่ในการด าเนินโครงการคําวัสดุ
ส านักงาน คําวิทยากร คําวัสดุฝึกอบรม ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการนี้  (ทุกรายการ
สามารถถัวจํายกันได)๎ (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2559 – 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี  2559  หน๎า  219)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏใน
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน   งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน) 
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9.  โครงการปรับปรุงพื้นที่คลองคูเมือง     ตั้งไว๎    200,000    บาท   เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จําย 

จัดซื้อ/จัดจ๎าง  ในการปรับปรุงพื้นท่ีรับคืนจากประชาชน  อาทิ เชํน คําดิน  ถมดิน  หญ๎า และวัสดุการเกษตร  
คําตกแตํงพ้ืนที่  เสา  ลวดหนาม  ทํอระบายน้ า  วัสดุกํอสร๎าง   ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนินการ
ตามโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถัวจํายกันได๎) (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมการมีสํวนรํวม
ของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี  2559  หน๎า  219)  ต้ัง
จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน   งานสํงเสริมและสนับสนุนความ
เข๎มแข็งของชุมชน) 

10.  โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส    ตั้งไว๎   200,000   บาท   เพื่อจํายเป็นคําอาหารท าการ 
นอกเวลา ในการออกส ารวจสถานภาพความเป็นอยูํ  การด าเนินชีวิต  คุณภาพชีวิต ผู๎สูงวัย (ผู๎สูงอายุตั้งแตํ 60 ปี
ขึ้นไปในเขตฯ)  คําใช๎จํายในการฝึก อบรมอาสาสมัครดูแลผู๎สูงอายุในชุมชนรวมถึงการวิเคราะห์ปัญหา การถอด
บทเรียนและด๎านอื่นๆ คําตอบแทนอาสาสมัคร   คําวัสดุฝึกอบรม   คําอาหาร  อาหารวํางและเครื่องดื่ม  คํา
สมนาคุณวิทยากร  คําใช๎จํายในการ ศึกษาดูงานนอกสถานที่  และคําใช๎จํายอื่นๆ  ที่จ าเป็นในโครงการนี้ (ทุก
รายการสามารถถัวจํายกันได๎) (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 – 25 61)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี  2559  หน๎า 211 )  ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน   งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งของ
ชุมชน) 

11. โครงการพัฒนาการให๎บริการประชาชนศูนย์บริการรํวมฯ    ตั้งไว๎    50,000    บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการ จัดชื้อวารสาร สารสิ่งพิมพ์ใหมํรายปักษ์   รายเดือน รายวัน  คําของเลํนเด็ก  คํา
วัสดุตกแตํง เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์  คําเสื้อนอกทรงชายและหญิง  คําเครื่องดื่มบริการประชาชน  ตลอดจน
คําใช๎จํายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการนี้  (ทุกรายการสามารถถัวจํายกันได๎)  (ตามโครงการภายใต๎
แนวทางการพัฒนาสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 – 2561)  เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี  2559  หน๎า  219)  ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป     (ปรากฏในแผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน   งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน) 

12.  โครงการพัฒนาเครือขํายองค์กรประชาชน   ตั้งไว๎   50,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จําย 
ในพิธีเปิด-ปิดการอบรม  คําอาหารเครื่องดื่ม  อาหารวําง  คําวัสดุอุปกรณ์  ตกแตํงสถานที่ในการด าเนินโครงการ
คําวัสดุส านักงาน คําวิทยากร คําจัดท าวารสารท าเนียบชุมชน  คําวัสดุฝึกอบรม ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็นใน
การด าเนินการตามโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถัวจํายกันได๎) (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาสํงเสริม
การมีสํวนรํวมของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 – 25 61)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี  2559  
หน๎า  219)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน   งานสํงเสริมและ
สนับสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน) 
 

****************** 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 1,207,100   บาท 
งบบุคลากร       รวม   738,100   บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม   738,100   บาท 
 
เงินเดือนพนักงาน    จ านวน  738 ,100 บาท 

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั้งไว๎  738,100  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎กับพนักงาน 
เทศบาล จ านวน  2  ราย  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาฯ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ) 
 

งบด าเนินการ     รวม     69,000 บาท 
ค่าตอบแทน     รวม     44,000 บาท  
 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จ านวน  20,000       บาท 
- เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทน 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎างฯ  ที่ได๎รับค าสั่งให๎ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในกรณีจ าเป็นเรํงดํวนตามระเบียบฯ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 

 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน 24,000     บาท 
- เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว๎  24,000   บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  

ให๎กับพนักงานที่มีสิทธิ์ตามระเบียบฯ     ตั้งจํายจากเงินรายได๎     (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)  

 

ค่าใช้สอย     รวม     25,000 บาท  
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 20,000 บาท 

- รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว๎  20,000 
บาท  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการคําลงทะเบียนของพนักงานครู และนักเรียนที่เข๎ารํวมใน
การจัดงานชุมนุมลูกเสือท๎องถิ่นไทยและคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   ตั้งจํายจากเงินรายได๎ 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ) 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน  5,000      บาท 
- รายจํายเพื่อบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว๎ 5,000  บาท เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซม 

บ ารุงรักษาทรัพย์สินซํอมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้    
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ) 
 

งบเงินอุดหนุน     รวม     400,000 บาท 

หมวดเงินอุดหนุน    จ านวน     400,000   บาท 

 
  เงินอุดหนุนหนํวยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์    ตั้งไว๎   
400,000  บาท แยกเป็นดังนี้ 

 - เงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดร๎อยเอ็ด  ตั้งไว๎  300,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุน
ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดร๎อยเอ็ด ในการด าเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์กิจกรรมสํงเสริมพุทธศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณี  (งานเทศกาลออกพรรษา 150,000 บาท และงานเทศกาลเข๎าพรรษา  150,000  บาท    
ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)  

 - เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม  ตั้งไว๎  100,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับสภา
วัฒนธรรมร๎อยเอ็ด  ตามหนังสือที่  สวธ  รอ/40 ลงวันที่   14   มิถุนายน  2556   ตั้งจํายจากเงินรายได๎  
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)  

 
 
 
 

**************** 
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งานกีฬาและนันทนาการ   รวม 4,537,940    บาท 
งบบุคลากร     รวม   211,940    บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม   211,940    บาท 
 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน   211,940       บาท 

- คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ตั้งไว๎   211,940  บาท    เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนครูอาสาที่ 
ปฏิบัติหน๎าที่ท าการสอนให๎การศึกษาเด็กด๎อยโอกาส ตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ดดํวนที่สุด ที่รอ0023.3/ว 2795 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท 0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  
มิถุนายน  255 8  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    
งานกีฬาและนันทนาการ) 

 
งบด าเนินการ     รวม 4,326,000   บาท 
ค่าใช้สอย     รวม 3,606,000   บาท 
 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆจ านวน 3,606,000 บาท 

    -  รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว๎  3,606,000  บาท   
แยกเป็น 
  1. โครงการเก็บตัวนักกีฬาเพ่ือเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศ
ไทย  ระดับภาคและระดับประเทศ  ตั้งไว๎  600,000 บาท  เพ่ือเป็นคําเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา  ผู๎ฝึกสอนกีฬา พนักงาน
ขับรถยนต์ในการรับ-สํงนักกีฬา    ในการเข๎าคํายฝึกซ๎อมเก็บตัวนักกีฬาเพ่ือเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย   ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และเพ่ือเป็นคําเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 
ผู๎ฝึกสอนกีฬา พนักงานขับรถยนต์ในการรับ-สํงนักกีฬา ในการเข๎าคํายฝึกซ๎อมเก็บตัวนักกีฬา เพื่อเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทยระดับประเทศ    (เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา  
12 ประเภท ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด  เซปักตะกร๎อ  เปตอง  เทเบิลเทนนิส  วํายน้ า  
เทควันโด กรีฑา  หมากรุก  หมากฮอส รุํนอายุ  12/14/16/18  ปีชาย/หญิง หรือกีฬาที่ได๎ก าหนดขึ้น)  ตลอดจน
คําใช๎จํายอื่นที่เก่ียวข๎องและมีความจ าเป็นกับการด าเนินโครงการ 

2.  โครงการวันเด็กแหํงชาติ   ตั้งไว๎  300,000 บาท  เพ่ือเป็นคําเงินสนับสนุนโรงเรียนที่มารํวม 
กิจกรรมงานวันเด็ก  คําอาหารกรรมการและเจ๎าหน๎าที่  คําข๎าวหํอเพ่ือแจกเด็กนักเรียน  คําน้ าดื่ม น้ าแข็ง คําเชํา
เต็นท์ คําสนับสนุนการจัดแสดงยุทโธปกรณ์และจัดร๎านนิทรรศการด๎านการทหาร  คําประดับตกแตํงดอกไม๎สด  
คํากรอบรูปใสํเกียรติบัตรให๎แกํนักเรียนประพฤติดี  คําของรางวัลส าหรับให๎เด็กที่มารํวมแสดงคําเชําเครื่องเลํน 
(จ๎างสไลเดอร)์  คํารางวัลการประกวดวาดภาพ  คํารางวัลการแขํงขันตอบปัญหาทางวิชาการ  รางวัลการ
ประกวดยอดนักพูด   และคําใช๎จํายอื่นที่เก่ียวข๎องและมีความจ าเป็นกับการด าเนินโครงการ 
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3. โครงการเข๎าคํายพักแรมลูกเสือ  ยุวกาชาดและเนตรนารี กลุํมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด   ตั้งไว๎  100,000 บาท  ส าหรับเป็นคําบ ารุงคํายลูกเสือระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษา คําจ๎าง
เหมาท าอาหารในการเข๎าคํายพักแรม คําใช๎จํายในการปฏิคม คําประดับตกแตํงสถานที่และพิธีเปิดงาน 
คําตอบแทนวิทยากร การเข๎าคํายพักแรมจะแบํงเป็น 2 ครั้ง  โดยแยกเป็นระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา และคําใช๎จํายอื่นท่ีเกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็นกับการด าเนินโครงการ 
           4. โครงการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา  อปท.  แหํงประเทศไทย   ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตั้งไว๎  700,000 บาท  เพ่ือเป็นคําเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา  ผู๎ฝึกสอนกีฬา  พนักงานขับรถยนต์ในการรับ-สํงนักกีฬ า 
เจ๎าหน๎าที่ผู๎เกี่ยวข๎อง คําที่พัก คําจ๎างเหมารถยนต์ ในการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย  ระดับภาคและคําใช๎จํายอื่นท่ีเกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็นกับการด าเนินโครงการ 
           5. โครงการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา อปท. แหํงประเทศไทย ระดับประเทศ  ตั้งไว๎ 600,000 
บาท  เพ่ือเป็นคําเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู๎ฝึกสอนกีฬา พนักงานขับรถยนต์ในการรับ-สํงนักกีฬา  เจ๎าหน๎าที่ผู๎เกี่ยวข๎อง 
คําท่ีพักคําจ๎างเหมารถยนต์  ในการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย   
ระดับประเทศและคําใช๎จํายอื่นท่ีเกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็นกับการด าเนินโครงการ 
          6. โครงการ สํงเสริมกิจกรรมทางด๎านดนตรีและนันทนาการส าหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ตั้งไว๎  300,000  บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการเก็บตัวฝึกซ๎อมดนตรีหรือวงโยธวาทิต เพ่ือ
เข๎ารํวมการประกวดแขํงขันและกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือเข๎ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะ
ความสามารถและการพัฒนาศักยภาพทางด๎านดนตรีหรือวงโยธวาทิตของเด็ก เยาวชน ประชาชน เพ่ือเป็น
คําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแตํงกาย คําวัสดุ อุปกรณ์ดนตรีหรือวงโยธวาทิต  คําพาหนะ คําน้ ามันเชื้อเพลิง 
คําลงทะเบียน คําเบี้ยเลี้ยง คําเชําที่พัก คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําเกียรติบัตร และคําใช๎จํายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข๎องและมีความจ าเป็นในการด าเนินการโครงการ 

7. โครงการฝึกซ๎อมและรํวมการแขํงขันกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  ตั้งไว๎   100,000  บาท เพื่อเป็น 
คําเบี้ยเลี้ยงของนักเรียนและผู๎ฝึกสอน ในการฝึกซ๎อมเก็บตัวนักกีฬาเพ่ือเพ่ิมพัฒนาทักษะขีดความสามารถในการ
เลํนกีฬาของนักกีฬา    โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด หรือเพ่ือเป็นคําเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬาและผู๎ฝึกสอน   
ในการฝึกซ๎อมเก็บตัวกํอนเข๎ารํวมการแขํงขันในรายการตํางๆ   และคําเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬาและผู๎ฝึกสอน
เจ๎าหน๎าที่ในการเข๎ารํวมการแขํงขัน  ทั้งรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ และคําใช๎จําย
อ่ืนที่เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็นกับการด าเนินโครงการ 

8.  โครงการรณรงค์ เพ่ือปูองกันปัญหาย าเสพติด แกํเด็กและเยาวชน ตั้งไว๎  50,000  บาท   
ส าหรับเป็นคําวัสดุในการจัดท าเอกสารอบรม คําเบี้ยเลี้ยง คําอาหาร อาหารวําง เครื่องดื่ม คําท่ีพัก คําเกียรติบัตร
แกํผู๎เข๎ารํวมการอบรม  คําตอบแทนวิทยากรในการอบรม  และคําใช๎จํายอื่นท่ีเกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็น ฯลฯ 

9. โครงการแขํงขันกีฬาระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และหนํวยงานอื่นที่เก่ียวข๎อง   
ตั้งไว๎   200,000  บาท    ส าหรับเป็นคําชุดแขํงขัน   คําวัสดุอุปกรณ์การฝึกซ๎อม   คําวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์  คําปฏิคม คําเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา เจ๎าหน๎าที่ พนักงานขับรถยนต์  ในการเข๎ารํวมการแขํงขัน   แล ะ
คําใช๎จํายอื่นที่เก่ียวข๎องและมีความจ าเป็นกับการด าเนินโครงการ 
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10. โครงการแขํงขันเซปักตะกร๎อ   ตั้งไว๎ 150,000 บาท เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการแขํงขันเซปัก 

ตะกร๎อ  ส าหรับเป็นคําจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  การแขํงขัน  คํารางวัล  ถ๎วยรางวัล  คําปูายประชาสัมพันธ์  
คําอาหาร  เครื่องดื่ม  คําตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  คําจัดท าสนามแขํงขัน  และคําใช๎จํายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง
และมีความจ าเป็นกับการด าเนินโครงการ 

11. โครงการแขํงขันบาสเกตบอลพลาญชัยคัพ   ตั้งไว๎ 100,000 บาท เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการ 
แขํงขันบาสเกตบอล  ส าหรับเป็นคําจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  การแขํงขัน  คํารางวัล  ถ๎วยรางวัล  คําปูาย
ประชาสัมพันธ์  คําอาหาร  เครื่องดื่ม  คําตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  คําจัดท าสนามแขํงขัน  และคําใช๎จําย
อ่ืนที่เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็นกับการด าเนินโครงการ 
                    12. โครงการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา      ตั้งไว๎   
200,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําใชํจํายในการจัดการศึกษาเด็กและเยาวชนยากไร๎ขาดผู๎อุปการะประสบปัญหาทาง
สังคมในเขตเทศบาล  อบรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ตลอดจนสํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนมีรายได๎และอยูํใน
สังคมได๎อยํางมีความสุข และเพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน คํา
เครื่องนุํงหํม คําอาหาร ยารักษาโรค  คําเครื่องเรียนเครื่องเขียน คําวัสดุอุปกรณ์สํงเสริมคุณภาพชีวิต 
ทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา พาหนะ คําน้ ามันเชื้อเพลิง คําลงทะเบียน คําเบี้ยเลี้ยง คําท่ีพัก เครื่องดื่ม อาหารวําง  
คําเกียรติบัตร คําตอบแทนวิทยากร  คําวัสดุเครื่องแตํงกาย  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่เข๎าลักษณะและจ าเป็นต๎อง
ใช๎จํายตามโครงการนี้  

13. คําพัฒนาครูอาสา  ตั้งไว๎  6,000  บาท เพื่อจํายเป็นคําพัฒนาครูอาสา ตามหนังสือจังหวัด 
ร๎อยเอ็ด ดํวนที่สุด ที่  รอ  0023.3 /ว2795  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2558    (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานกีฬาและนันทนาการ ) 

รายจํายตามข๎อ  1 – 12   ตั้งจํายจากเงินรายได๎   ข๎อ  13  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตาม 
โครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาด๎านสวัสดิการและนันทนาการแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 255 9– 25 61)  
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2559 หน๎า 131-190)  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานกีฬาและนันทนาการ) 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน  200,000      บาท 
- คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว๎   200,000  บาท  เพ่ือเป็นคําซํอมแซมครุภัณฑ์ 

เครื่องออกก าลังกาย ซํอมแซมสนามกีฬา อุปกรณ์ กีฬา แปูนบาสเกตบอล และซํอมแซมอาคารศูนย์เสริมสร๎าง
สมรรถภาพทางการ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ภายในเกาะกลางบึงพลาญชัย ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นท่ีเข๎าลักษณะ
รายจํายประเภทนี้   ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานกีฬาและนันทนาการ) 
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ค่าวัสดุ     รวม   690,000  บาท 
 

วัสดุการศึกษา            จ านวน   10,000   บาท  
-  วัสดุการศึกษา ตั้งไว๎   10,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุการศึกษาแกํเด็กด๎อยโอกาส 

ทางการศึกษา เชํน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หนังสือ และวัสดุทางการศึกษาอ่ืน ๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้ 
ตั้งจํายตามหนังสือจังหวัดร๎อยเอ็ด ดํวนที่สุด ที่ รอ  0023.3 /ว 2795  ลงวันที่  19  มิถุนายน 2558   ต้ังจําย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ ) 

 

วัสดุการกีฬา     จ านวน   200,000  บาท 
- คําวัสดุการกีฬา   ตั้งไว๎  200,000 บาท   เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุการกีฬาใช๎ในโรงเรียน 

สังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดส าหรับใช๎ในการฝึกซ๎อมและใช๎ในการแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ระดับภาคและระดับประเทศ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานกีฬาและนันทนาการ) 

 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จ านวน  80,000   บาท 
-   คําวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว๎  80,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเวชภัณฑ์ 

รักษาโรคโครงการแขํงขันกีฬานักเรียนเข๎าคํายเก็บตัวนักเรียนกีฬาและน้ ายาก าจัดปลวกใช๎ก าจัดปลวกในอาคาร
เรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  คําคลอรีนและน้ ายาฆําเชื้อเป็นต๎น  ตั้งจําย 
จากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งานกีฬาและนันทนาการ) 
 

วัสดุเครื่องแต่งกาย   จ านวน  400,000    บาท 
-  คําวัสดุเครื่องแตํงกาย  ตั้งไว๎   400,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อชุดฝึกซ๎อม ชุดแขํงขัน 

กีฬาเครื่องนุํงหํมอ่ืน ๆ   ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้ ส าหรับใช๎ในการแขํงขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทยระดับภาค และระดับประเทศและกีฬานักเรียนระดับ
จังหวัด  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    งานกีฬาและ
นันทนาการ) 
 

งบเงินอุดหนุน             จ านวน   30,000  บาท 
หมวดเงินอุดหนุน               จ านวน   30,000  บาท 
 

              -  เงินอุดหนุนหนํวยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์   
ตั้งไว๎ 30,000 บาท   แยกเป็นดังนี้ 

-  เงินอุดหนุนเทศบาลที่เป็นเจ๎าภาพแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํง 
ประเทศไทย ระดับภาคฯ   ตั้งไว๎  30,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลที่เป็นเจ๎าภาพแขํงขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย ระดับภาคฯ   ตั้งจํายจากเงิน รายได๎  (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ) 

***************** 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   รวม 3,780,000 บาท 
งบด าเนินการ     รวม 3,780,000 บาท  
ค่าใช้สอย     รวม 3,780,000 บาท  

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 3,780,000  บาท 

-  รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ   ตั้งไว๎   
3,780,000บาท  แยกเป็น 

1.  โครงการจัดงานสมมาน้ าคืนเพ็งเส็งประทีป  ตั้งไว๎    2,000,000    บาท  เพ่ือจํายเป็น 
คําใช๎จํายซื้อวัสดุตําง ๆ    ในการจัดท าเอกสารคําวัสดุเครื่องบริโภคคําดอกไม๎ธูปเทียน   คําจ๎างมหรสพ  คําพลุ
ประเภทตํางๆ  คําวัสดุตกแตํงเวที   เงินรางวัลโลํรางวัลการแขํงขันประเภทตํางๆ  คําตอบแทนกรรมการตัดสิน
การประกวดประเภทตํางๆ  คําใช๎จํายในพิธีบวงสรวงพระขัตติยะวงษาและพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ และ
สักการะสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คูํบ๎านคูํเมือง    และคําใช๎จํายอื่นๆท่ีเกี่ยวข๎องกับโครงการ  ตั้งจํายจากเงิน รายได๎  
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น)   

2.  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ตั้งไว๎  500,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายซื้อวัสดุ 
ตํางๆ ในการจัดท าเอกสารคําวัสดุเครื่องบริโภคคําวัสดุตกแตํงรถขบวนแหํสงกรานต์คําจ๎างมหรสพ คําของขวัญ
ผู๎สูงอายุคําอาหารและเครื่องดื่ม  เงินรางวัลและโลํรางวัลการประกวดประเภทตํางๆ   คําปัจจัยถวายพระของ
ถวายพระคําดอกไม๎สดพวงมาลัย  คํานก คําปลา  คําใช๎จํายในการแขํงขันกีฬาพ้ืนบ๎าน คําตอบแทนกรรมการ
ตัดสินการประกวดประเภทตํางๆและคําใช๎จํายอื่นๆท่ีเกี่ยวข๎องกับโครงการ 

3. โครงการจัดงานเลี้ยงสักการะเจ๎าพํอมเหศักดานุภาพ  ตั้งไว๎  40,000  บาท เพ่ือจํายเป็นคํา 
ใช๎จํายซื้อวัสดุตํางๆ  ในการจัดท าเอกสารคําวัสดุเครื่องบริโภคคําดอกไม๎ธูปเทียน  คําปัจจัยถวายพระเครื่องไทย
ธรรมคําพราหมณ์ คํามหรศพ คําวัสดุตกแตํงสถานที่และคําใช๎จํายอื่นๆที่เก่ียวข๎องกับโครงการ 

4.  โครงการจัดงานบุญช าฮะและสักการะศาลเจ๎าพํอหลักเมือง   ตั้งไว๎   40,000   บาท เพ่ือ 
จํายเป็นคําใช๎จํายซื้อวัสดุตํางๆ  ในการจัดท าเอกสารคําวัสดุเครื่องบริโภคคําดอกไม๎ธูปเทียน  คําปัจจัยถวาย
พระเครื่องไทยธรรมคําพราหมณ์คํามหรศพคําวัสดุตกแตํงสถานที่และคําใช๎จํายอื่นๆที่เก่ียวข๎องกับโครงการ 

5. โครงการจัดงานประเพณีสืบสานต านานเทียนพรรษา 101   ตั้งไว๎   500,000   บาท       
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายซื้อวัสดุตํางๆ  ในการจัดท าเอกสารคําวัสดุเครื่องบริโภคคําดอกไม๎ธูปเทียน  คําเงินรางวัล   
โลํรางวัลการประกวดประเภทตํางๆคําวัสดุตกแตํงเวที  คําตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดประเภทตํางๆ  
และคําใช๎จํายอื่นๆ  ที่เก่ียวข๎องกับโครงการ 
  6.  โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษาประดับประทีปโคมไฟตักบาตรเทโวและกวนข๎าวทิพย์   
ตั้งไว๎  300,000  บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายซื้อวัสดุตํางๆ  ในการจัดท าเอกสารคําวัสดุเครื่องบริโภคคําจ๎าง
มหรสพ   เงินรางวัลโลํรางวัลการแขํงขันประเภทตํางๆ  และคําใช๎จํายอื่นๆท่ีเกี่ยวข๎องกับโครงการ 

7.  โครงการสนับสนุนงานประเพณีบุญผะเหวด    ตั้งไว๎   100,000    บาท   ส าหรับเป็น 
คําใช๎จํายเป็นวัสดุตํางๆ  เชํน น้ าแข็งน้ าดื่มขนมจีนน้ ายา       วัสดุจัดท าเวทีการประกวดและวัสดุกํอสร๎างอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวกับการจัดงานบุญผะเหวด 
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8.  โครงการสนับสนุนงานกฐินร๎อยเอ็ดรํวมใจเฉลิมพระเกียรติ   ตั้งไว๎   200,000   บาท 

ส าหรับเป็นคําจัดซื้อวัสดุตํางๆ  ที่เก่ียวกับการจัดงานโครงการดังกลําว 
9.  โครงการพุทธมามะกะ  ตั้งไว๎  100,000   บาท     ส าหรับเป็นคําจัดซื้อวัสดุจัดท าเอกสาร   

คําจ๎างพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับคูํมือพุทธมามะกะ  คําอาหารและเครื่องดื่ม คําอาหารถวายพระ คําจัดท าเกียรติ
บัตรคําปัจจัยถวายพระ  คําจัดสถานที่  คําตอบแทนวิทยากร  คําเครื่องสักการะดอกไม๎ธูปเทียน  และคําใช๎จําย
ตํางๆ  ที่เก่ียวกับการจัดงานโครงการดังกลําว 

รายจํายตามข๎อ  2 –9  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนา 
สํงเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 255 9– 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
ประจ าปี 2559 หน๎า 143 - 148 ) (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา
วัฒนธรรมท๎องถิ่น)   
 
 
 
 

****************** 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 2,154,400 บาท 
งบบุคลากร     รวม 1,084,400 บาท  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม 1,084,400 บาท  
 
เงินเดือนพนักงาน    จ านวน  235,100  บาท 

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว๎   235,100  บาท   เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎กับพนักงาน 
เทศบาล จ านวน 1 คน (ต าแหนํงนักวิชาการประมง) ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ   งานวิชาการวางแผนและสํงเสริมการทํองเที่ยว) 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน   825,300       บาท 
- คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ตั้งไว๎  825,300 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎าง   

ให๎แกํพนักงานจ๎างฯ ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า  ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานวิชาการวางแผนและสํงเสริมการทํองเที่ยว) 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน    24,000       บาท 
- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว   ตั้งไว๎  24,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว 

ให๎กับพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไปท่ีปฏิบัติหน๎าที่ในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า  ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎   (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งานวิชาการวางแผนและสํงเสริมการทํองเที่ยว) 

 

งบด าเนินการ     รวม 1,070,000  บาท 
ค่าตอบแทน     รวม     20,000  บาท 
 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จ านวน 20,000  บาท 
             -  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว๎  20,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให๎กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎างที่ได๎รับค าสั่งให๎ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในกรณีจ าเป็นเรํงดํวนตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ   งานวิชาการวางแผนและสํงเสริมการทํองเที่ยว) 
 

ค่าใช้สอย     รวม  435,000   บาท 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน   25,000  บาท  
- รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ   ตั้งไว๎  25,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาจัดท าบอร์ด 

แสดงภาพปลาชนิดตําง ๆ  คําจ๎างเหมาเข๎าเลํมเย็บเลํมหนังสือ   คําจ๎างเหมาจัดจัดท าแผํนพับ  หรือคําจ๎างเหมา
อ่ืน ๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ       งานวิชาการวางแผนและสํงเสริมการทํองเที่ยว) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 10,000 บาท 

- รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว๎   10,000  
บาท     เพ่ือจํายเป็นเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎างฯ  ของงาน
ดังกลําว  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและ
สํงเสริมการทํองเที่ยว) 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน  400,000      บาท 
- รายจํายเพื่อบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว๎   400,000   บาท   เพ่ือจํายเป็นคํา 

ซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน   ซํอมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย   คําพัฒนา ปรับปรุง ซํอมแซม ตํอเติม ตกแตํง
ปูายบอร์ดประชาสัมพันธ์  ปูายบอร์ดปลา ปูายบอร์ดเฉลิมพระเกียรติ  ตู๎ปลา  ขาตั้งตู๎ปลา  ตกแตํงรูปภาพปลา 
รูปภาพตําง ๆ  ที่เก่ียวข๎อง ภาพสติกเกอร์  โลโก๎สัญลักษณ์ ผ๎ามําน หรือมูลี่กันแดด ขัดล๎างหินอํอน หินล๎าง   
ทรายล๎าง  อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า ซํอมแซมครุภัณฑ์ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า และคําใช๎จํายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข๎องและมีความจ าเป็น  ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานวิชาการวางแผนและสํงเสริมการทํองเที่ยว) 

 

ค่าวัสดุ    รวม  615,000  บาท 
 

วัสดุงานบ้านงานครัว   จ านวน  15,000     บาท 
- คําวัสดุงานบ๎านงานครัว ตั้งไว๎  15,000  บาท  ส าหรับเป็นคําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว 

เชํน แก๎วน้ า ไม๎กวาด ผงซักฟอก น้ ายาดับกลิ่น ถ๎วยชาม กระติกน้ าร๎อน-เย็น เป็นต๎น  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่
เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานวิชาการวางแผนและสํงเสริมการทํองเที่ยว) 

 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     จ านวน   200,000   บาท 
-   คําวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้งไว๎  200,000 บาท  เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเวชภัณฑ์ 

รักษาโรค  น้ ายาก าจัดปลวก   คลอรีน   น้ ายาฆําเชื้อโรค  ปั้มน้ า  ปั้มออกซิเจน   ปั้มลม ฮีตเตอร์ ใยแก๎ว กรอง  
สายยางฟินเตอร์  และคําใช๎จํายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็น  ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและสํงเสริมการทํองเที่ยว) 

 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       จ านวน   100,000  บาท 
              - คําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  ตั้งไว๎   100,000  บาท  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุไฟฟูา   อุปกรณ์ไฟฟูา   
จานดาวเทียมอุปกรณ์สื่อสาร   และวิทยุที่จ าเป็นต๎องใช๎ในหนํวยงานนี้   เชํน  ล าโพง  สายล าโพง   สายโทรศัพท์ 
เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟูา  ตลอดจนวัสดุทุกชนิดที่จัดอยูํในวัสดุประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและสํงเสริมการทํองเที่ยว) 
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วัสดุการเกษตร      จ านวน   300,000   บาท 
- คําวัสดุการเกษตร     ตั้งไว๎    300,000   บาท     ส าหรับเป็นคําจัดซื้อพันธุ์ไม๎ดอกไม๎ประดับ   

กระถาง ดินปลูก ปุ๋ย พันธุ์ปลา  อาหารปลา พรรณไม๎เทียม หินกรวดแมํน้ า  หินภูเขา  ฟอร์เมก๎า  อุปกรณ์
ตกแตํงตู๎ปลา   น้ าตกจ าลอง   อุปกรณ์ตกแตํงน้ าตกจ าลอง   ไม๎เทียม (ไม๎ดอกไม๎ประดับ)  และคําใช๎จํายอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข๎องและมีความจ าเป็น  ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานวิชาการวางแผนและสํงเสริมการทํองเที่ยว) 
 
 
 

***************** 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,930,100 บาท 
งบบุคลากร      รวม 1, 569,100 บาท  
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     รวม 1, 569,100 บาท  

 
เงินเดือนพนักงาน    จ านวน  1,285,400  บาท 

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั้งไว๎  1,285,400  บาท  เพ่ือจํายให๎พนักงานเทศบาลตาม
ต าแหนํงและอัตราที่ได๎รับอนุมัติพร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   จ านวน  70,400   บาท 
- เงินเพ่ิมตําง ๆ  ตั้งไว๎  70,400  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนให๎กับผู๎บริหารและ 

จํายเป็นคําตอบแทนตํางๆ ให๎กับพนักงานเทศบาลที่ปฎิบัติหน๎าที่ในกองชําง  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 

 
เงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร   จ านวน  67,200  บาท 

- เงินประจ าต าแหนํงของผู๎บริหาร  ตั้งไว๎  67,200 บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํง 
ให๎แกํผู๎อ านวยการกองชํางระดับ   8     จ านวน   1   อัตราตั้งจํายจากเงินรายได๎    (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน  122,100      บาท 
- คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ตั้งไว๎122,100 บาทเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างชั่วคราวให๎แกํพนักงาน 

จ๎างฯที่ปฏิบัติหน๎าที่ในกองชําง  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)   
 
 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง   จ านวน              24,000     บาท 

- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว   ตั้งไว๎  24,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว 
ให๎กับพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไปท่ีปฏิบัติหน๎าที่ในกองชําง  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)   
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งบด าเนินการ     รวม   353,700 บาท 
ค่าตอบแทน     รวม   173,700 บาท  
 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จ านวน 100,000   บาท  

-  คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว๎   100,000   บาท   เพ่ือจํายเป็น
คําอาหารท าการนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎างฯ ที่ได๎รับค าสั่งให๎
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจ าเป็นเรํงดํวนตามระเบียบฯ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)   

 
ค่าเช่าบ้าน     จ านวน  36,000    บาท  

- คําเชําบ๎าน  ตั้งไว๎   36,000   บาทเพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่
ได๎รับตามระเบียบฯ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)   

 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   จ านวน 37,700     บาท  

- เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว๎  37,700  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 
ของพนักงานเทศบาลตามที่มีสิทธิ์ได๎รับตามระเบียบฯ    ตั้งจํายจากเงินรายได๎    (ปรากฏในแผนงาอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)   
 

ค่าใช้สอย     รวม  160,000 บาท  
 
       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆจ านวน  60,000 บาท 

- รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว๎ 60,000  
บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ๎างฯ ตามระเบียบฯ  
ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)   
 

รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 100,000      บาท 
- คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  ตั้งไว๎  100,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นรายจํายเพื่อบ ารุงรักษา 

หรือซํอมแซมทรัพย์สิน ซํอมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย ซํอมแซมสิ่งกํอสร๎างและซํอมแซมทรัพย์สินอื่น ได๎แกํ 
รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๏ะ เก๎าอ้ี และอ่ืน ๆ ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)   
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ค่าวัสดุ     รวม     20,000 บาท  
 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   จ านวน     15,000         บาท  

 - คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  ตั้งไว ๎ 15,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีลักษณะ
เป็นวัสดุประเภทนี้ เชํน  แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน  น้ ามันเบรก  ไขควง ฯลฯ   และอะไหลํเครื่องจักรกลตําง ๆ 
ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา)   
 

วัสดุงานบ้านงานครัว    จ านวน 5,000        บาท 
 - คําวัสดุงานบ๎านงานครัว    ตั้งไว๎   5,000   บาท    เพ่ือจํายเป็นคําซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว
ที่จ าเป็นต๎องใช๎ เชํน  ไม๎กวาด  ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด   ถังน้ า  สเปรย์ปรับอากาศ ถ๎วย ชาม ช๎อน 
ส๎อม  ฯลฯ  และอ่ืนๆ ที่จัดอยูํในวัสดุประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎    (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)   
 

งบลงทุน        รวม          7,300       บาท 

  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม         7,300    บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     รวม      7,300   บาท    
 - จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED  ตั้งไว๎  7,300  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 

เลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า (30หน๎า/นาท)ี จ านวน   1  เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน   มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไมํน๎อยกวํา  1,200 x600dpi  มีความเร็วในการพิมพ์รํางไมํน๎อยกวํา  30  หน๎าตํอนาที  มีหนํวยความจ า
(Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 32  MB (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2558 ( ICT) ข๎อ39)  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 – 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
ประจ าปี   2559 หน๎า  309)  ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)   
 
 

****************** 
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งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   รวม     5,468,500      บาท 
งบบุคลากร     รวม 4,330,800 บาท  
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)    รวม 4,330,800 บาท  
 
เงินเดือนพนักงาน    จ านวน  3,052,300       บาท  

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตั้งไว๎  3,052,300 บาท  เพ่ือจํายให๎พนักงานเทศบาลตาม
ต าแหนํงและอัตราที่ได๎รับอนุมัติ  พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานกํอสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน) 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   จ านวน    96,000 บาท 
- เงินเพ่ิมตําง ๆ   ตั้งไว๎    96,000   บาท   เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนตํางๆ ให๎กับพนักงาน 

เทศบาลที่ปฏิบัติหน๎าที่ในกองชําง      ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานกํอสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน) 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน   1,108,400   บาท 
- คําตอบแทนพนักงานจ๎าง     ตั้งไว๎   1,108,400   บาท     เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างชั่วคราวให๎แกํ

พนักงานจ๎างฯ  ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในกองชําง  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานกํอสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน) 

 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน   74,100   บาท 

- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว   ตั้งไว๎  74,100  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว
ให๎กับพนักงานจ๎างฯ  ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในกองชําง  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานกํอสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน) 
 

งบด าเนินการ     รวม      886,300       บาท 
ค่าตอบแทน     รวม    89,300 บาท 

 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จ านวน  20,000       บาท 

-  คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว๎  20,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําอาหาร
ท าการนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎างฯ  ที่ได๎รับค าสั่งให๎ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในกรณีจ าเป็นเรํงดํวนตามระเบียบฯ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานกํอสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน) 
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ค่าเช่าบ้าน     จ านวน  36,000       บาท 
- คําเชําบ๎าน  ตั้งไว๎  36,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิ์ 

ที่ได๎รับตามระเบียบฯ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกํอสร๎าง
โครงสร๎างพื้นฐาน) 
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   จ านวน  33,300        บาท 
- เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว๎  33,300  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 

ของพนักงานเทศบาลตามที่มีสิทธิ์ได๎รับตามระเบียบฯ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานกํอสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน) 
 

ค่าใช้สอย     รวม 486,000    บาท 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน      96,000   บาท  
                 -  รายจํายเพื่อได๎มาซึ่งบริการ  ตั้งไว๎  96,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาดูแลเกี่ยวกับเครื่อง
ออกก าลังกายในบึงพลาญชัยและรอบคลองคูเมืองที่ติดตั้งเครื่องออกก าลังกายของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ตั้งจําย
จากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกํอสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน) 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 340,000 บาท 
- รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆตั้ง ไว๎ 

340,000  บาท  แยกเป็น 
  1.  คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว๎  50,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล  ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎างฯ ที่ได๎รับค าสั่งให๎ไปปฏิบัติราชการตาม
ระเบียบฯหรือคําใช๎จํายอื่นๆท่ีเข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา    งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน) 
  2.  โครงการส ารวจปรับปรุง และประชาสัมพันธ์ ผังเมืองรวม  ตั้งไว๎   150,000  บาท  เพ่ือจําย
เป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์  คําจัดท า  สิ่งพิมพ์  เอกสารประชาสัมพันธ์   ในการส ารวจปรับปรุง
ผังเมืองรวมให๎ประชาชนได๎รับทราบ  และเป็นคํารับรอง  คําอาหาร-เครื่องดื่ม  ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็น
ส าหรับโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนากํอสร๎าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทาง
เท๎า  ทํอระบายน้ า  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 255 9 - 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี 255 9  หน๎า  71) 
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน) 
  3.  โครงการ สร๎างจิตส านึกและความรับผิดชอบแกํผู๎ประกอบการกํอสร๎างในการปฏิบัติตาม    
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร    ตั้งไว๎  30,000  บาท  เพ่ือเป็นคําใช๎จําย ในการจัดอบรมผู๎ประกอบการด๎านการ
กํอสร๎าง  คําจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ในการอบรม  คําจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ คําอาหารและเครื่องดื่ม  และ
คําใช๎จํายอื่นที่เก่ียวข๎องและมีความจ าเป็นในโครงการนี้    (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนากํอสร๎าง  
ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท๎า  ทํอระบายน้ า  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 255 9 - 256 1)  
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เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี 2559  หน๎า  71) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา    งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน) 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพชําง ด๎านเขียนแบบ ด๎วยคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ  ตั้งไว๎   
50,000  บาท  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าเอกสารในการจัดอบรมให๎กับนายชํางเขียนแบบ นายชํางโยธา  
สถาปนิก  วิศวกรลูกจ๎างและบุคลากรภายนอกที่เก่ียวข๎องกับการรับจ๎างเขียนแบบ   คําวิทยากร  คําวัสดุ
คอมพิวเตอร์ รวมถึงคําอาหารและเครื่องดื่ม  คําวัสดุอ่ืนที่เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็นในโครงการนี้   (ตาม
โครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 255 9 - 2561)  เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี 255 9  หน๎า  252) ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา    งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน) 
  5.  โครงการให๎ความรู๎และเพ่ิมทักษะการตีเส๎นจราจร  ตั้งไว๎  30,000  บาท  เพ่ือเป็นคําใช๎จําย
พิธีเปิด – ปิด การจัดอบรมให๎ความรู๎แกํบุคลากรด๎านการตีเส๎น  คําตอบแทนวิทยากร  คําท าเอกสารสิ่งพิมพ์  
คําอาหารและเครื่องดื่ม  คําวัสดุอ่ืนที่เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็นในโครงการนี้  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการ
พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 255 9 - 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี 255 9  
หน๎า  253) ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานกํอสร๎าง
โครงสร๎างพื้นฐาน) 

6.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพพนักงานขับรถของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   ตั้งไว๎  30,000  บาท   
เพ่ือเป็นคําใช๎จําย ในการจัดอบรมพนักงานขับรถ   (พนักงานขับรถของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง)  
ให๎ความรู๎กฎจราจร สร๎างจิตส านึกในการใช๎รถใช๎ถนน ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการบ ารุงรักษารถยนต์จํายเป็น
คําตอบแทนวิทยากร  คําท าเอกสารสิ่งพิมพ์  คําอาหารและเครื่องดื่ม  คําวัสดุอ่ืนที่เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็นใน
โครงการนี้    (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 255 9 - 
2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดประจ าปี 255 9  หน๎า  254)   ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา    งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน) 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน  50,000      บาท 
- คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน   ตั้งไว๎  50,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นรายจํายเพื่อบ ารุงรักษา 

หรือซํอมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย ซํอมแซมสิ่งกํอสร๎าง และ การซํอมแซมทรัพย์สินอื่น ไ ด๎แกํ  โต๏ะ 
เก๎าอ้ี  เต็นท์  เครื่องปั้มน้ า    และอ่ืน ๆ ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงาอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานกํอสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน) 
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ค่าวัสดุ    รวม  311,000      บาท 

 
วัสดุก่อสร้าง    จ านวน   300,000       บาท  

- คําวัสดุกํอสร๎าง  ตั้งไว๎   300,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎างที่จ าเป็นต๎องใช๎ในกิจการ
ของเทศบาลและงานประเพณีตําง ๆ  เชํน  ไม ๎ หิน  ดิน  ปูน  ทราย  สี  ส าหรับตีเส๎นจราจร ฯลฯ และวัสดุอ่ืนๆ
ที่จัดอยูํในวัสดุประเภทนี้   ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกํอสร๎าง
โครงสร๎างพื้นฐาน) 

 
วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน  3,000      บาท 

 - คําวัสดุงานบ๎านงานครัว   ตั้งไว ๎  3,000   บาท    เพ่ือจํายเป็นคําซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว
ที่จ าเป็นต๎องใช๎ เชํน   ไม๎กวาด แปรง เขํง  ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด   ถังน้ า ถังแก๏ส  กระติกน้ าแข็ง    
และอ่ืนๆ  ที่จัดอยูํในวัสดุประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานกํอสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน) 

 
             วัสดุยานพาหนะ                   จ านวน          8,000      บาท  

- คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  ตั้งไว๎  8,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีลักษณะ
เป็นวัสดุประเภทนี้  เชํน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก  เบาะรถยนต์  แมํแรง 
ฟิลม์กรองแสง   กรวยจราจร ฯลฯ  และอะไหลํเครื่องจักรกลตําง ๆ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา   งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน)   

 

งบลงทุน        รวม     251,400   บาท 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม      251,400   บาท 

 
              ครุภัณฑ์ส านักงาน                     จ านวน      28,000        บาท  แยกเป็น 

1.  จัดซื้อโต๏ะปฏิบัติงานส าหรับพนักงาน  ตั้งไว๎  16,000 บาท  เพ่ือจัดซื้อโต๏ะปฏิบัติงานส าหรับ 
พนักงาน  จ านวน  4  ตัว เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานในส านักงาน (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ  จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 
2559 หน๎า 301)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกํอสร๎าง
โครงสร๎างพื้นฐาน)   
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2. จัดซื้อเก๎าอ้ีพนักงานพิงหลัง    ตั้งไว๎   12,000   บาท   เพื่อจัดซื้อโต๏ะปฏิบัติงานส าหรับ 

พนักงาน  จ านวน  4  ตัว เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานในส านักงาน (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณ  จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด ) (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 
2559 หน๎า 307)  ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป      (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งาน
กํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน)   
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                      จ านวน      55,900        บาท   
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   ตั้งไว๎  30,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อจัดซื้อเครื่องจัดชื้อ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ พร๎อมอุปกรณ์    จ านวน  1  ชุด  ประกอบด๎วย 
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ  8  แกนเสมือน  

(8 Thread) โดยมีความเร็วนาฬิกาพ้ืนฐาน 3.4 GHz จ านวน 1 หนํวย     
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 

2558 ( ICT) ข๎อ 9)  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่
ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2559 หน๎า 309)  ตั้งจํายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป     (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน)   

2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKET Printer) ตั้งไว๎  9,900  บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
แบบฉีดหมึก (INKET Printer) ส าหรับกระดาษ A3   จ านวน  1  เครื่อง 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 1,200x1,200 dpi  
- มีความละเอียดในการพิมพ์รํางขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา 30 หน๎าตํอนาที หรือ 

10.2 ภาพตํอนาท ี
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 

2558 ( ICT) ข๎อ 37) (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่
ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2559 หน๎า 306)  ตั้งจํายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป     (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน)   

3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ตั้งไว๎  16,000  บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด 
เลเซอร/์ชนิด LED สี แบบ Network     จ านวน   1    เครื่อง 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์รํางไมํน๎อยกวํา 20 หน๎าตํอนาที  
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 

2558 ( ICT) ข๎อ42)         
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ 

ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2559 หน๎า 307)  ตั้งจํายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป     (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน)   
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ครุภัณฑ์การเกษตร               จ านวน      124,000        บาท  แยกเป็น 
1. จัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง  ตั้งไว๎  10,000  บาท  เพ่ือจัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง  ขนาด 

แรงดันไมํน๎อยกวํา  100  บาร์  220  โวลล์   เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานฉีดท าความสะอาดเครื่องยนต์  เครื่องจักรกล
และอุปกรณ์อ่ืนๆ  ให๎เกิดความสะอาดของเครื่องยนต์  เครื่องจักรกล จ านวน  1  เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด)  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2559 หน๎า 303) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา   งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน)   

2. จัดซื้อไดร์โวํสูบน้ า   ตั้งไว๎  34,000  บาท  เพ่ือจัดซื้อไดร์โวํสูบน้ า ขนาด  3  นิ้ว  1 แรงม๎า   
220 โวลล์  เพ่ือใช๎ในการสูบน้ า  และพ้ืนที่ที่เกิดปัญหาจ าเป็นได๎ต๎องรับการแก๎ไขเพ่ือให๎การปฏิบัติงานเกิดผลดีขึ้น  

จ านวน  4  เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  จัดซื้อตามราคา
ท๎องตลาด) (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน 
แผนพัฒนาสามป(ีพ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2559 หน๎า 303)  ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุน
ทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน)   

3. จัดซื้อซัมเมิร์ทสูบน้ า  ตั้งไว๎   80,000  บาท  เพ่ือจัดซื้อซัมเมิร์ทสูบน้ าขนาด 5..5 กิโลวัตต์    

380 โวลล์   พร๎อมชุดใบพัดสแตนเลส   เพื่อใช๎ท าน้ าพุในบึงพลาญชัย จ านวน  1  เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด ) (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -2561) 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2559 หน๎า 304)  ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป      (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา   งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน)   
 
  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                      จ านวน      43,500        บาท   แยกเป็น 

           1. จัดซื้อเครื่องตบดินแบบรถถัง   ตั้งไว๎   27,500   บาท    เพ่ือจัดซื้อเครื่องตบดินแบบรถถัง 
ไมํน๎อยกวํา  5  ตัน แบบรถถังเครื่องยนต์เบนซิน  4  จังหวะ ไมํน๎อยกวํา 5 แรงม๎า   ใช๎ในการซํอมผิวถนนลาดยาง

และอัดถนนดินถมให๎แนํน จ านวน  1  เครื่อง (เป็น ครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ  จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด)   (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 2559 
หน๎า 301)  ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกํอสร๎าง
โครงสร๎างพื้นฐาน)   
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2.  จัดซื้อเทปวัดระยะสแตนเลส   ตั้งไว๎  6,000  บาท  เพ่ือจัดซื้อเทปวัดระยะสแตนเลส  ความ 
ยาว 50  เมตร  กว๎าง  13  มิลลิเมตร  เพ่ือใช๎ในการส ารวจ  การออกแบบ  การวัดระยะในการควบคุมงานกํอสร๎าง 

และตรวจการจ๎างให๎เกิดความถูกต๎อง ชัดเจน  จ านวน  1   อัน (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณ  จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด ) (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี 
2559 หน๎า 300)  ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป      (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งาน
กํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน)   
 
  3. จัดซื้อเครื่องมือวัดระยะดิจิตอล   ตั้งไว๎  10,000  บาท   เพื่อจัดซื้อเครื่องมือวัดระยะดิจิตอล  
แบบ Laser Distance  Meter  70 เมตร   เพื่อใช๎ในการส ารวจ  การออกแบบ  การวัดระยะในพ้ืนที่ที่มีอุปสรรค
ในการวัดระยะในการควบคุมงานกํอสร๎าง และตรวจการจ๎างให๎เกิดความถูกต๎อง ชัดเจน  จ านวน  2   เครื่อง   
(เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด )           
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน  แผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2559 หน๎า 300)  ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป      
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน)   
 
 

 

****************** 
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แผนงานการพาณิชย์ 
 

งานตลาดสด     รวม 3,039,000 บาท 
งบด าเนินการ     รวม 2,650,000 บาท 
ค่าตอบแทน     รวม 2,650,000 บาท 

 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จ านวน 10,000      บาท 

-  คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว๎  10,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําอาหาร
ท าการนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎างฯ  ที่ได๎รับค าสั่งให๎ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในกรณีจ าเป็นเรํงดํวนตามระเบียบฯ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   
งานตลาดสด) 

 
ค่าใช้สอย     รวม 2,040,000 บาท  

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน 1,850,000       บาท  

- รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ  ตั้งไว๎  1,850,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการ 
จ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก    ท าความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล๎อม   ตลาดสระทองตลาดทุํงเจริญตลาด
หนองแคนคําธรรมเนียมแก๎ไขและติดตั้งมาตรน้ า  ,  มิเตอร์ไฟฟูาตลาดสดเทศบาล  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่ 
เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้    ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   งานตลาดสด) 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 90,000 บาท 
- รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ  ต้ังไว๎ 

90,000  บาท  เพ่ือใช๎จํายในโครงการท าบุญตลาด  เพื่อจํายเป็นคํารับรองในพิธีการหรือการจัดกิจกรรมท าบุญ
ตลาดสระทอง   ตลาดทุํงเจริญ   ตลาดหนองแคน   เชํน    คําอาหาร   เครื่องดื่ม    ในพิธีการ    คําพิธีการทาง
ศาสนา  คํามหรสพ     คําจตุปัจจัยทัยทานตําง ๆ    คําวัสดุอุปกรณ์     คําปูายหรือสื่อในการประชาสัมพันธ์
โครงการ  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้    (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนา
จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่    แผนพัฒนาสามปี    (พ.ศ. 255 9 - 25 61) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
ประจ าปี 2559   หน๎า 182)  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   งานตลาดสด)  
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน  100,000      บาท 
- คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน   ตั้งไว๎   100,000   บาท    เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาซํอมแซม 

ทรัพย์สินหรือสิ่งกํอสร๎าง  เชํน  หลังคา  โครงอาคาร  พื้น แทํนอื่นๆ  ตลาดสดเทศบาล  เป็นต๎น และรายจํายอื่น
ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   งานตลาดสด) 
 

ค่าวัสดุ      รวม 600,000 บาท  
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    จ านวน  100,000    บาท 

-  คําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ   ตั้งไว๎   100,000   บาท  เพ่ือจํายเป็นคําซื้อหลอดไฟ   ปลั๊กไฟ   
สายไฟ  อุปกรณ์ไฟฟูา  และอ่ืนๆ  ใช๎เปลี่ยนในอาคารหรือส านักงานตลาดของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  (ปรากฏ 
ในแผนงานการพาณิชย์   งานตลาดสด) 
 

วัสดุก่อสร้าง     จ านวน  500,000    บาท 
- คําวัสดุกํอสร๎าง   ตั้งไว๎   500,000   บาท    เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อสิ่งของตําง ๆ  ที่เป็นวัสดุ 

กํอสร๎างเชํน   เหล็ก  หิน  ปูน  ทราย  ไม๎  สังกะสี   สี  แปรงทาสี   ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุทุกชนิดที่จัดอยูํในวัสดุ
ประเภทนี้ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   งานตลาดสด) 

 
งบลงทุน        รวม     389,000   บาท 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม      389,000   บาท 

             ค่าสิ่งก่อสร้าง                     จ านวน        389,000         บาท  แยกเป็น 

 1.  โครงการปรับปรุงหลังคาทางเข๎าตลาดหนองแคน  ตั้งไว๎  250,000  บาท  เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุง
หลังคาทางเข๎าตลาดหนองแคน  โดยท าการรื้อสิ่งกํอสร๎างเดิมออกแล๎วกํอสร๎างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาเป็น METAL  
SHEEL  หนาไมํน๎อยกวํา  0.28  มิลลิเมตร  โครงหลังคาท าด๎วยเหล็ก มีระบบรางน้ าพื้นที่ไมํน๎อยกวํา  88  ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดนี้    (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาจัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและ
สถานที่    แผนพัฒนาสามปี    (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2559  ) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานตลาดสด) 

 2.  โครงการปรับปรุงทางเท๎าตลาดทุํงเจริญ  ตั้งไว๎  139,000  บาท  เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงซํอมแซมทาง
เท๎าตลาดทุํงเจริญบริเวณทางขึ้นตลาดจนถึงศาลปูุโกปูุโน  โดยรื้อถอนพื้นทางเท๎าเดิมออกแล๎วปรับปรุงฝาบํอพักและ
กํอสร๎างผิวทางเท๎า คสล.  หนาไมํน๎อยกวํา  0.07 เมตร  พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  327  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาล     
(ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาจัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่    แผนพัฒนาสามปี    (พ.ศ. 255 9 - 
2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2559  )  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานตลาดสด) 

*************** 
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งานโรงฆ่าสัตว์     รวม 3,793,600 บาท 
งบบุคลากร     รวม 1,083,400 บาท  
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)    รวม 1,083,400 บาท  
 
เงินเดือนพนักงาน    จ านวน    432,800   บาท 

-  เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว๎  432,800  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงาน 
เทศบาลตามต าแหนํงและอัตราที่ได๎รับอนุมัติ    พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน   ตั้งจํายจากเงินรายได๎   
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานโรงฆําสัตว)์ 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   จ านวน    2,300     บาท 
- เงินเพ่ิมตําง ๆ   ตั้งไว๎    2,300   บาท   เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนตํางๆ ให๎กับพนักงาน

เทศบาล   ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานโรงฆําสัตว)์ 
 

 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า      จ านวน 227,500         บาท  
- คําจ๎างลูกจ๎างประจ า  ตั้งไว๎  227,500  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างให๎แกํลูกจ๎างประจ าที่ปฏิบัติ 

หน๎าทีใ่นงานโรงฆําสัตว์พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงคําจ๎าง  ตั้งจํายจากเงินได๎   (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งาน
โรงฆําสัตว)์ 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน      369,600         บาท  
-  คําตอบแทนพนักงานจ๎าง   ตั้งไว๎  369,600  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างให๎แกํพนักงานจ๎างฯ  

ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในกองสาธารณสุข  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานโรงฆําสัตว)์ 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   จ านวน    51,200     บาท 
- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว    ตั้งไว๎   51,200   บาท    เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนตําง ๆ 

ให๎กับพนักงานจ๎างฯ ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในกองสาธารณสุข  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานโรงฆําสัตว)์ 
 
 งบด าเนินการ     รวม 2, 710,200 บาท 

ค่าตอบแทน     รวม 2, 710,200 บาท  

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

เทศบาล  ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎างฯ  ที่ได๎รับค าสั่งให๎ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจ าเป็นเรํงดํวน  
ตามระเบียบฯ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานโรงฆําสัตว)์ 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   จ านวน 5,200    บาท 
- เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว๎  5,200  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 

พนักงานเทศบาลและลูกจ๎างประจ า  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานโรงฆําสัตว)์ 
 

ค่าใช้สอย     รวม 2, 355,000 บาท  

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน 1,920,000 บาท  
- รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ  ตั้งไว๎  1,920,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการ 

จ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก  ปฏิบัติงานในโรงฆําสัตว์  คําธรรมเนียมตํางๆ  และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎อง  (ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย์  งานโรงฆําสัตว)์ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 235,000 บาท 
- รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ   ตั้งไว ๎

235,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายดังนี้ 
1.  คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ     ตั้งไว๎   10,000   บาท     เพื่อจํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยง 

คําเชําที่พัก  คํายานพาหนะของพนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎างฯ  ที่ได๎รับค าสั่งให๎เดินทาง 
ไปราชการและรายจํายอื่นๆ  ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน 
การพาณิชย์  งานโรงฆําสัตว)์ 

2. โครงการบ๎านพักสุนัขจรจัด  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ตั้งไว๎   50,000  บาท   เพ่ือใช๎จําย 
เป็นคําวัสดุอุปกรณ์   คําอาหารสุนัข   คํายา  คําวัคซีน  คําสื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการ   และอ่ืน ๆ   
ที่เก่ียวข๎องกับโครงการดังกลําว  (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาจัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่    
แผนพัฒนาสามปี    (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2559   หน๎า 181)  ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานโรงฆําสัตว)์ 

3. โครงการท าบุญโรงฆําสัตว์เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ตั้งไว๎   30,000  บาท  เพื่อใช๎จํายเป็นคํา 
รับรองในพิธีการหรือการจัดกิจกรรมตามโครงการเชํนคําตอบแทนคําอาหารเครื่องดื่มในพิธีการ คําพิธีการทาง
ศาสนาคําจตุปัจจัยไทยธรรมตํางๆ  คําวัสดุอุปกรณ์คําสื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืน ๆ  
ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้    (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาจัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและ
สถานที่   แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ประจ าปี  2559  หน๎า 183)  ตั้งจําย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานโรงฆําสัตว)์ 

4. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า  ตั้งไว๎  30,000 บาท  เพ่ือใช๎จําย 
เป็นคําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  คํายา  คําวัคซีน  คําเบี้ยเลี้ยง  คําสื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการ  ตลอดจน
คําใช๎จํายอื่นที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้    (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนาจัดระบบสุขาภิบาล
ชุมชนและสถานที่    แผนพัฒนาสามปี    (พ.ศ. 255 9 - 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2559   หน๎า 
181)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานโรงฆําสัตว)์ 
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5.  โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข๎หวัดนก  ตั้งไว๎  30,000  บาท  เพ่ือใช๎จํายเป็น 

คําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  คํายา  คําวัคซีน  คําเบี้ยเลี้ยง  คําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ   ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่
เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้    (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการพัฒนา เพ่ือปูองกันและสํงเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน     แผนพัฒนาสามปี    (พ.ศ. 255 9 - 2561) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2559   
หน๎า 172)  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานโรงฆําสัตว)์ 
  6.  โครงการพัฒนาสถานที่จ าหนํายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัยใสํใจผู๎บริโภค  ตั้งไว๎  85,000  
บาท  เพ่ือใช๎จํายในโครงการ  อาทิเชํน  กิจกรรมอบรมผู๎ประกอบการฆําสัตว์และจ าหนํายเนื้อสัตว์ในตลาด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  คํารับรองพิธีการ  คําตอบแทนวิทยากร  คําอาหารและเครื่องดื่ม  คําเบี้ยเลี้ยง            
คําจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  คําตรวจทางห๎องปฏิบัติการ  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนๆ  (ตามโครงการภายใต๎แนว
ทางการพัฒนาจัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่    แผนพัฒนาสามปี    (พ.ศ. 255 9 - 2561) เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี 2559   หน๎า 184)  ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป      (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานโรงฆําสัตว)์ 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน  200,000      บาท 
- คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  ตั้งไว๎  200,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษา 

ทรัพย์สิน  เครื่องใช๎ส านักงาน  รถยนต์  เครื่องจักร  เป็นต๎น และรายจํายอื่นๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  
ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานโรงฆําสัตว)์ 
 

ค่าวัสดุ     รวม 330,000 บาท  
 
วัสดุงานบ้านงานครัว   จ านวน    80,000   บาท  

- คําวัสดุงานบ๎านงานครัว   ตั้งไว๎  80,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัว   เชํน 
กระทะ  เขํง  ไม๎กวาด  ผงซักฟอก  ฯลฯ    ในงานโรงฆําสัตว์และรายจํายอื่นที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  
ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานโรงฆําสัตว)์ 
 

วัสดุก่อสร้าง     จ านวน 250,000       บาท  
- คําวัสดุกํอสร๎าง  ตั้งไว๎  250,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎าง   เชํน  เหล็ก  หิน   ปูน   

ทราย  ทํอ  ฯลฯ   ใช๎ซํอมแซมปรับปรุงโรงฆําสัตว์ และรายจํายอื่นที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานโรงฆําสัตว)์ 
 

**************** 
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งบกลาง 

 
งบกลาง   ตั้งไว้     19,984,490     บาท     แยกเป็น 

  1.1  คําช าระหนี้เงินกู๎และดอกเบี้ย    ตั้งไว๎รวม   9,011,290   บาท   แยกเป็น 
  -  คําช าหนี้เงินกู๎  ก.ส.ท.  ตั้งไว๎   1,8 36,700   บาท   แยกเป็น 

ก. เพ่ือจํายช าระหนี้เงินกู๎เพ่ือซื้อที่ดินขยายโรงเรียนชุมชนหนองหญ๎าม๎าและโรงเรียนกีฬา 
ท๎องถิ่น  ตั้งไว๎   712,100  บาท   ตามสัญญากู๎เงินเลขที่   887/45/2554    ลงวันที่   21  กุมภาพันธ์  2554  
มีก าหนดช าระ  15  งวด  อัตราดอกเบี้ย  ร๎อยละ  3  ตํอปี   งวดนี้เป็นการช าระงวดที่ 5  แยกเป็นเงินต๎น   
514,400  บาท  ดอกเบี้ย   197,650  บาท  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 

ข. เพ่ือจํายช าระหนี้เงินกู๎กํอสร๎างปรับปรุงโรงฆําสัตว์  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ตั้งไว๎   
1,000,000  บาท    ตามสัญญากู๎เงินเลขท่ี  101/101/2550   ลงวันที่   10  มกราคม   2550  จ านวน  10  
งวด  ปลอดอัตราดอกเบี้ย  งวดนี้เป็นการช าระงวดที่  8   ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 

ค. เพ่ือจํายช าระหนี้เงินกู๎  ก.ส.ท.  เพ่ือกํอสร๎างถนน  คสล. พร๎อมปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาล 
เมืองร๎อยเอ็ด ตั้งไว๎  124,650  บาท  ตามสัญญากู๎เงินเลขที่  918/76/2554   ลงวันที่  3  พฤษภาคม   2554 
มีก าหนดช าระ 15 งวด อัตราดอกเบี้ย ร๎อยละ 3  ตํอปี งวดนี้เป็นการช าระงวดที่ 3 แยกเป็นเงินต๎น 84,850 
บาท   ดอกเบี้ย   39,800   บาท  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 

  -  คําช าระดอกเบี้ยเงินก๎ูกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ( RUDF)  ตั้งไว๎   5,559,240   บาท  
แยกเป็น 
  ก.  เพ่ือจํายเป็นคําช าระหนี้เงินกู๎โครงการปรับปรุงตลาดสดทุํงเจริญ  ตั้งไว๎  853,410  บาท  
ตามสัญญากู๎เงินเลขท่ี  4/2543  ลงวันที่  4  สิงหาคม   2543   มีก าหนดช าระหนี้เงินต๎น  27  งวด   ปลอด
หนี้เงินต๎น  2  ปี   ช าระทุก  6  เดือน  งวดนี้เป็นการช าระหนี้เงินต๎นงวดที่  26,27  แยกเป็นเงินต๎น  800,000  
บาท ดอกเบี้ย  53,410    บาท   ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 
  ข.  เพ่ือจํายเป็นคําช าระหนี้เงินกู๎โครงการตลาดสระทอง (ระยะที่ 1)  ตั้งไว๎  4, 185,480 บาท
ตามสัญญากู๎เงินเลขท่ี  19/2545  ลงวันที่  8   ตุลาคม   2545  มีก าหนดช าระหนี้เงินต๎น  25  งวด  ช าระทุก 
6 เดือน  งวดนี้เป็นการช าระเงินต๎นงวดที่  20,21 แยกเป็นเงินต๎น  3,724,560  บาท    ดอกเบี้ย  460,920   
บาท   ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 
  ค.  เพ่ือจํายเป็นคําช าระหนี้เงินกู๎โครงการตลาดสระทอง (ระยะที่ 2)  ตั้งไว๎  5 20,350  บาท  
ตามสัญญาเงินกู๎เลขท่ี  20/2545  ลงวันที่   16   ธันวาคม  2545  มีก าหนดช าระหนี้เงินต๎น  25   งวด ช าระ
ทุก 6 เดือน   งวดนี้เป็นการช าระเงินต๎นงวดที่  20,21   แยกเป็นเงินต๎น  459,600  บาท  ดอกเบี้ย  60,750  
บาท  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 
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  -  คําช าระหนี้เงินกู๎ธนาคารออมสิน  ตั้งไว๎   1,615,350    บาท   ตามสัญญาเงินกู๎เลขที่  
4/2553   ลงวันที่  16   มีนาคม   2553    มีก าหนดช าระหนี้เงินต๎น   18   งวด งวดนี้เป็นการช าระเงินงวดที่  
4  แยกเป็นเงินต๎น  1,110,000  บาท  ดอกเบี้ย   505,350  บาท    ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง) 
  1.2  รายจํายตามข๎อผูกพัน   ตั้งไว๎รวม   8,943,200   บาท  แยกเป็น 
  1.2.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   ตั้งไว๎   2,068,000   บาท  เพ่ือจํายสมทบกองทุน
ประกันสังคม  โดยค านวณตั้งจํายในอัตราร๎อยละ  5  ของคําจ๎างที่เทศบาลจํายให๎แกํพนักงานจ๎าง  ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 
  1.2.2  คําเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์  ตั้งไว๎  2 52,000   บาท  เพ่ือจํายเป็นเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์      
ที่เข๎าหลักเกณฑ์  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่เข๎าลักษณะและจ าเป็นต๎องใช๎จําย   (ตามโครงการภายใต๎แนวทางการ
พัฒนาสังคมสงเคราะห์    แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 255 9 – 2561)  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ประจ าปี   255 9   
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 
  1.2.3  เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท๎องถิ่น  ตั้งไว๎  959,000   บาท  เพ่ือใช๎จําย
เป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท๎องถิ่น     ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหํงชาติ  ลงวันที่   19  กุมภาพันธ์   2557  โดยสมทบไมํน๎อยกวํา  ร๎อยละ  60  ของคําบริการสาธารณสุขที่
ได๎รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ   ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 
  1.2. 4  คําใช๎จํายในการด าเนินการของศูนย์ความรํวมมือด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย   ตามโครงการเสริมสร๎างขีดความสามารถขององค์กรปกครองท๎องถิ่น  ตั้งไว๎   400,000   บาท   เพื่อจําย
เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานของศูนย์ ความรํวมมือด๎านการ ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ตามโครงการ
เสริมสร๎างขีดความสามารขององค์กรปกครองท๎องถิ่น  โดยใช๎มาตรฐานการปกครองท๎องถิ่นขององค์การความ
รํวมมือระหวํางประเทศญี่ปุุน( JICA) ตั้งจํายตามหนังสือ  ที่  มท  0810.4/ว 4524  ลงวันที่   27   ธันวาคม   
2549   และตั้งจํายตามมติการประชุมสภาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี  2550  เมื่อ
วันที่  24  พฤษภาคม  2550  ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 

1.2.5  คําสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ (ก.บ.ท.) ตั้งไว๎  3,506,000   บาท   เพื่อจํายสมทบ 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  โดยค านวณตั้งจํายร๎อยละ  2  ของรายได๎  ในงบประมาณ
รายจํายประจ าปี (ไมํรวมเงินรายได๎จากพันธบัตร เงินกู๎ เงินที่มีผู๎อุทิศให๎และเงินอุดหนุน ) ตามมาตรา6แหํง
พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2500  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดํวนมาก ที่  มท 0313.4/ว 1710  ลงวันที่   23   กรกฎาคม  2544  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง) 
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  1.2. 6  เงินชํวยเหลือคําครองชีพผู๎รับบ านาญ (ช.ค.บ.) ตั้งไว๎  1,145,700   บาท  เพ่ือจํายเป็น
เงินชํวยเหลือคําครองชีพพนักงานเทศบาลผู๎รับบ านาญ   โดยตั้งจํายจากจ านวนที่จะต๎องจํายจริง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินชํวยเหลือคําครองชีพ  ผู๎รับบ านาญของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2522  
และแก๎ไขเพ่ิมเติม   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  3012/ว 775  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2525  
ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 
  1.2.7  คําบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย  ตั้งไว๎  2 91,000   บาท  เพ่ือจํายเป็นคํา
บ ารุงสันนิบาตแหํงประเทศไทย โดยค านวณตั้งจํายไมํน๎อยกวําร๎อยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับจริงประจ าปี
ที่ผํานมายกเว๎นเงินกู๎   เงินจํายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท   ไมํเกินเจ็ดแสนห๎าหมื่นบาท  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยรายจํายขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   เกี่ยวกับคําบ ารุงสมาคม   พ.ศ.  
2555  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 
  1.2.8  คําบ าเหน็จลูกจ๎างประจ า  ตั้งไว๎  221,500  บาท เพื่อเป็นเงินบ าเหน็จปกติรายเดือน     
ลูกประจ ากรณีเกษียณอายุราชการจ านวน  2  ราย  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 
  1.2.9  คําสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  ตั้งไว๎  100,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุน
ให๎กับกองทุนสวัสดิการชุมชน  ต าบลในเมือง   อ าเภอเมือง  จังหวัดร๎อยเอ็ด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว  1659  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2553  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง) 
  1.3  เงินส ารองจําย    ตั้งไว๎   2,000,000    บาท   เพื่อจํายกรณีจ าเป็นหรือกรณีฉุกเฉินตาม
ความเหมาะสม  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท๎องถิ่น พ.ศ. 
2541)   ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 
  1.4  เงินชํวยพิเศษ  ตั้งไว๎   30,000   บาท   เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือพิเศษคําท าศพ
พนักงานและพนักงานจ๎างของเทศบาลฯ  กรณีตายในระหวํางรับราชการ  โดยให๎จํายจ านวนสามเทําของอัตรา
คําตอบแทนปกติท้ังเดือนในเดือนสุดท๎ายกํอนวันถึงแกํความตาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
บ าเหน็จบ านาญลูกจ๎างหนํวยราชการบริหารสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2542  และตามประกาศ  กทจ.  ร๎อยเอ็ด  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง  ลงวันที่   30  สิงหาคม  2547  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 
 
  
   

 

 

**************** 
 

166 



 

ส่วนที่ 3 
 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

อ าเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
 
 

167 



 

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 

ค าแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 รายรับจริง 
หมวดรายได้ ปี 2555 ปี 2556 
    ประเภทดอกเบี้ยรับจ าน า 26,332,258.50 31,161,143 
    ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  5,224.80 1,371.53 
    ประเภทก าไรในการจ าหนํายทรัพย์หลุด 1,730,155 1,950,743 
    ประเภทรายได๎เบ็ดเตล็ด - - 
หมวดเงินได้อื่น   
    เงินรางวัลประจ าปี   15%  ของก าไรสุทธิ 2,573,159.35 2,977,739.87 
    เงินบูรณะท๎องถิ่น     30%  ของก าไรสุทธิ 5,146,318.70 5,955,479.74 
    เงินทุนด าเนินการ    55%  ของก าไรสุทธิ 9,434,917.62 10,918,379.51 

รวมรายรับ 45,222,033.97 52,964,856.65 
 

ค าแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 รายรับจริง 
หมวดรายได้ ปี 2557 
    ประเภทดอกเบี้ยรับจ าน า 29,677,403 
    ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  3,471.79 
    ประเภทก าไรในการจ าหนํายทรัพย์หลุด 3,126,423 
    ประเภทรายได๎เบ็ดเตล็ด 3,730 
หมวดเงินได้อื่น  
    เงินรางวัลประจ าปี   20%  ของก าไรสุทธิ 4,533,610.33 
    เงินบูรณะท๎องถิ่น     30%  ของก าไรสุทธิ 6,800,415.49 
    เงินทุนด าเนินการ    50%  ของก าไรสุทธิ 11,334,025.82 

รวมรายรับ 55,479,079.43 
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รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 

ค าแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 รายจ่ายจริง 
 ปี 2555 ปี 2556 
    งบกลาง 5,182,768.88 7,043,687.09 
    งบบุคลากร 1,908,235.25 1,956,974 
    งบด าเนินงาน 1,125,035.05 1,360,612.80 
    งบลงทุน 62,700 35,000 
หมวดเงินได้อื่น   
    เงินรางวัลประจ าปี   15%  ของก าไรสุทธิ 2,573,159.35 2,977,739.87 
    เงินบูรณะท๎องถิ่น     30%  ของก าไรสุทธิ 5,146,318.70 5,955,479.74 
    เงินทุนด าเนินการ    55%  ของก าไรสุทธิ 9,434,917.62 10,918,379.51 

รวมรายจ่าย 25,433,134.85 30,247,873.01 
 

 
ค าแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 รายจ่ายจริง 
 ปี 2557 
    งบกลาง 7,067,300.07 
    งบบุคลากร 2,041,980 
    งบด าเนินงาน 876,589.19 
    งบลงทุน - 
หมวดเงินได้อื่น  
    เงินรางวัลประจ าปี   20%  ของก าไรสุทธิ 4,533,610.33 
    เงินบูรณะท๎องถิ่น     30%  ของก าไรสุทธิ 6,800,415.49 
    เงินทุนด าเนินการ    50%  ของก าไรสุทธิ 11,334,025.82 

รวมรายจ่าย 32,653,920.90 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น    59,811,000        บาท  แยกเป็น 
 

1.  หมวดรายได้  เป็นเงิน   35,311,000    บาท 
1.1   ประเภทดอกเบี้ยรับจ าน า   ตั้งไว๎    32,500,000    บาท 
โดยค านวณจากดอกเบี้ยรับจ าน าเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 เป็นเกณฑ์ 
1.2   ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   ตั้งไว๎           10,000   บาท  
โดยค านวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแตํเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 เป็นเกณฑ์ 
1.3  ประเภทก าไรในการจ าหนํายทรัพย์หลุด  ตั้งไว๎      2,800,000   บาท  
 โดยค านวณจากการจ าหนํายทรัพย์หลุดในปีที่ผํานมาเป็นเกณฑ์ 
1.4 ประเภทรายได๎เบ็ดเตล็ดตั้งไว๎   1,000  บาทเป็นรายได๎เบ็ดเตล็ดตํางๆที่ไมํเข๎าลักษณะ 
รายรับหมวดอ่ืนๆ 

2.  หมวดเงินได้อื่น เป็นเงิน   24,500,000   บาท 

     ประเภทก าไรสุทธิ  2558  เป็นเงิน  24,500,000  บาท     แยกเป็น   

           เงินบ าเหน็จรางวัล  20 %  ของก าไรสุทธิ          เป็นเงิน        4,900,000  บาท   

           เงินบูรณะท๎องถิ่น   30 %  ของก าไรสุทธิ           เป็นเงิน       7,350,000   บาท   

           เงินสมทบทุนหมุนเวียน  50 % ของก าไรสุทธิ      เป็นเงิน     12,250,000   บาท   
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น    36,621,320   บาท  แยกเป็น 
 

1.  งบกลาง ตั้งไว๎รวม   7,326,220  บาท แยกเป็น 
1.1  เพ่ือช าระดอกเบี้ยเงินก๎ู ก.บ.ท.  เป็นเงิน   670,000   บาท          

             - ตามสัญญาเงินกู๎  เลขท่ี 213/6/2555  ลงวันที่   9 ธันวาคม  2554  เป็นการช าระงวดที่ 4  
จ านวนเงิน  670,000  บาท 
               1.2  คําธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร   ตั้งไว๎     6,000,000    บาท   เพื่อจํายเป็นคําดอกเบี้ย
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารพาณิชย์  
               1.3  รายจํายตามข๎อผูกพัน    ตั้งไว๎  656,220  บาท  เพ่ือสํงเป็นเงินสมทบสวัสดิการหลังพ๎น
จากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล  ในอัตราร๎อยละ  2 ของรายได๎ในปีที่ลํวงมา   ตามหนังสือที่ มท.0801.5/
ว 828  ลงวันที่  7   เมษายน  2558 

 
2. งบบุคลากร ตั้งไว๎รวม    2,345,000         บาท 

2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า   ตั้งไว๎   2,345,000  บาทแยกเป็น 
2.1.1 ประเภทเงินเดือนและคําจ๎างประจ า   ตั้งไว๎  2,200,000   บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎าง 

พนักงานสถานธนานุบาล  จ านวน  8   อัตรา    ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์) 
               2.1.2 เงินคําตอบแทนนอกเหนือจากคําจ๎างประจ า  ตั้งไว๎   25, 000  บาท  เพ่ือจํายเป็น
คําตอบแทนให๎กับพนักงานสถานธนานุบาลที่เงินคําจ๎างเต็มข้ัน  ร๎อยละ  2 – 8   ตั้งจํายจากเงินรายได๎   
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
               2.2.3  เงินเพ่ิมเงินประจ าต าแหนํง ตั้งไว๎ 120,000 บาท  เพ่ือจํายให๎พนักงานสถานธนานุบาล
ผู๎ด ารงต าแหนํง ผู๎จัดการสถานธนานุบาล ผู๎ชํวยผู๎จัดการสถานธนานุบาล  ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์) 
               3.  งบด าเนินงาน  ตั้งไว๎ 2,077 ,000   บาท   แยกเป็น  
 3.1 ค่าตอบแทน     ตั้งไว๎      1,113,000     บาท     แยกเป็น 
  - คําเชําบ๎าน   ตั้งไว๎   70,000 บาท เพื่อจํายให๎แกํพนักงานสถานธนานุบาลที่โอน (ย๎าย) มา
จากที่อ่ืนและมีสิทธิ์เบิกจํายคําเชําบ๎านได๎ตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์) 
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- เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว๎  50,000 บาท  เพ่ือจํายให๎แกํพนักงานสถานธนานุบาล 

ที่มีสิทธิ์เบิกเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรได๎ตามระเบียบฯ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์) 
  - เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล  ตั้งไว๎   200 ,000 บาท  เพ่ือจํายให๎แกํพนักงานสถานธนา -
นุบาลที่มีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

- เงินรางวัลเจ๎าหน๎าที่ ตั้งไว๎   120,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎กับผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ 
ผู๎ตรวจการสถานธนานุบาลและเจ๎าหน๎าที่ในวันตรวจทรัพย์รับจ าน า ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์) 
  - คําอาหาร   ตั้งไว๎  21 4,000  บาท เพื่อจํายเป็นคําอาหารประจ าวันท าการให๎แกํพนักงาน
สถานธนานุบาล   ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
  - คําพาหนะเหมาจําย  ตั้งไว๎   100,000   บาท    เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนนายกเทศมนตรี 
ประจ าทุกเดือน  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
  - เงินสมทบเงินสะสม    ตั้งไว๎    220,000 บาท     เพื่อจํายเป็นเงินสมทบให๎กับพนักงาน
สถานธนานุบาล  ร๎อยละ 10 ของคําจ๎างประจ า   ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์) 
  - คําเบี้ยเลี้ยงในการจ าหนํายทรัพย์หลุด  ตั้งไว๎   24 ,000  บาท    เพ่ือจํายให๎กับเจ๎าหน๎าที่
ผู๎ด าเนินการจ าหนํายทรัพย์หลุด  ตั้งจํายจากเงินรายได๎    (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
                     - เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล  ผู๎ได๎รับคําจ๎างถึงขั้นสูงของต าแหนํง  
ตั้งไว๎  35,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานที่เงินคําจ๎างเต็ม ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์) 
                     - เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวของพนักงาน    ตั้งไว๎   80,000  บาท   เพื่อจํายเป็นเงินเพ่ิมคํา
ครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล   ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)  

3.2  ค่าใช้สอย         ตั้งไว๎   799,000   บาท    แยกเป็น 
          รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ     ตั้งไว๎  689,000     บาท 
 - คําธรรมเนียม       ตั้งไว๎   5,000  บาท           เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียมใบอนุญาตตั้ง
สถานธนานุบาล และจํายคําธรรมเนียมอ่ืนๆ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
 - คําเบี้ยประกัน  ตั้งไว๎   10,000 บาท   เพื่อจํายเป็นคําเบี้ยประกันอัคคีภัยสถานธนานุบาล
และทรัพย์สินธนานุบาล  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
                    -  คําจ๎างเหมาบริการ ตั้งไว๎  50 ,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาให๎กับผู๎รับจ๎างท าการ
อยํางใดอยํางหนึ่ง ซึ่งมิใชํเป็นการประกอบดัดแปลง ตํอเติมสร๎างครุภัณฑ์หรือสิ่งกํอสร๎าง และอยูํในความ
รับผิดชอบของผู๎รับจ๎าง เชํน จ๎างเหมาสูบน้ า คําจ๎างเหมาแบกหามสัมภาระ คําบริการก าจัดปลวก และคําจ๎าง
เหมาแรงงานท าของตําง ๆ เป็นต๎น  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
                   - คําภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ตั้งไว๎  9,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ตั้งจําย
จากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)                
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                      - คําสอบบัญชี    ตั้งไว๎  60,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําสอบบัญชี ตามหนังสือส านักงาน 
จ.ส.ท.ที่ มท 0801.5/ ว 524   ลงวันที่ 21 พฤษภาคม  2557  ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์) 
                      - คําอากรแสตมป์   ตั้งไว๎  5,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําอากรในการใช๎เช็คกรณี                
เบิกเกินบัญชีจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

-  คําเชําพ้ืนที่ราชพัสดุ   ตั้งไว๎   550,000   บาท    เพ่ือจํายเป็นคําจัดสรรประโยชน์ที่ดิน   
คําตอบแทนการใช๎ที่ดินระหวํางกํอสร๎าง  คําเชําพื้นที่  และคําใช๎จํายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นและเก่ียวข๎องในการจัดตั้ง
สถานธนานุบาล  ตามหนังสือ  จ.ส.ท. ที่  มท  0801.5/ว 675  ลงวันที่  7  มีนาคม  2548 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว ้   60,000       บาท 
- คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว๎  60,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือ 

ซํอมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน     สิ่งกํอสร๎าง    ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์   ตลอดจนทรัพย์สินอื่น ๆ  ของ 
สถาธนานุบาล  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
   
                    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้     10,000  บาท 
  - คํารับรอง  ตั้งไว๎  10 ,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู๎ตรวจการ
สถานธนานุบาลและผู๎มาเยี่ยมชมหรือด าเนินกิจการอ่ืนใดอันเป็นไปเพ่ือประโยชน์แกํสถานธนานุบาล  ตั้งจําย
จากเงินรายได๎    (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
 
                     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น                            
ตั้งไว้    40,000    บาท 

- คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว๎   30,000  บาท   เพื่อจํายเป็นคําพาหนะ  
คําท่ีพัก และคําเบี้ยเลี้ยงเดินทางให๎พนักงานสถานธนานุบาล    ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

- คําใช๎จํายในการจัดงานวันที่ระลึกการกํอตั้งสถานธนานุบาล   ตั้งไว๎  10,000  บาท    
เพ่ือจํายในการจัดท ากิจกรรมในวันที่ระลึกการกํอตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ในวันที่  
12  พฤษภาคม  ของทุกปี   
                    3.3  ค่าวัสดุ ตั้งไว๎    165,000    บาท 
  - คําวัสดุส านักงาน  ตั้งไว๎  100,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําแบบพิมพ์ตําง ๆ และคําใช๎จํายใน
การเก็บรักษาทรัพย์สินสถานธนานุบาล   ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
  - คําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  ตั้งไว๎  10,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุและอุปกรณ์การไฟฟูา
เกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล     ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
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                    - คําวัสดุงานบ๎านงานครัว  ตั้งไว๎  10,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการท าความ
สะอาดสถานธนานุบาล ตลอดจนวัสดุงานบ๎านงานครัวทุกชนิดที่จัดอยูํในประเภทนี้  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
  - คําใช๎จํายในการเก็บรักษาของ  ตั้งไว๎  5 ,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเก็บรักษา
ของรับจ าน าสถานธนานุบาล     ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
  - คําวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว๎  30 ,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุที่ใช๎กับเครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
                     - คําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น   ตั้งไว๎    10,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอลื่นตํางๆ   ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
 
                       4.  หมวดสาธารณูปโภค     ตั้งไว๎รวม   156,000 บาท     แยกเป็น 
 - คําไปรษณีย์โทรเลข  ตั้งไว๎  5,000 บาท   เพื่อจํายเป็นคําจัดสํงเอกสารหรือหนังสือราชการ
ตําง ๆ  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
    -  คําน้ าประปา  ตั้งไว๎  10,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําน้ าประปาสถานธนานุบาล  ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
      - คําไฟฟูา   ตั้งไว๎  120,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟูาสถานธนานุบาล  ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)              
                    - คําโทรศัพท์  ตั้งไว๎   20,000 บาท    เพ่ือจํายเป็นคําโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล ตั้งจําย
จากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
                      - คําสื่อสารอ่ืน  ตั้งไว๎  1,000  บาท   เพื่อจํายเป็นคําสื่อสารอ่ืนเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล   
ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
                          
                        5.   หมวดรายจ่ายอ่ืน    ตั้งไว๎  147,100  บาท 
                   - คําใช๎จํายฝุายอ านวยการ ตั้งไว๎  147,100 บาท  เพ่ือจํายให๎ส านักงาน จ .ส.ท.  ตาม
หนังสือส านักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 829 ลงวันที่  7  เมษายน  2558   ตั้งจํายจากเงินรายได๎   (ปรากฎ
ในแผนงานการพาณิชย์) 
 

6. รายจ่ายจากก าไรสุทธิ    ตั้งไว๎   24,500,000 บาท      
     หมวดรายจํายอื่น    เงินก าไรสุทธิ     ตั้งไว๎   24,500,000   บาท     แยกเป็น   
                 -  เงินบ าเหน็จรางวัล 20 % ของก าไรสุทธิ   ตั้งไว๎  4,900,000  บาท  เพื่อจํายเป็นเงิน 
รางวัลประจ าปี ให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานธนานุบาล   ตั้งจํายจากเงินก าไรสุทธิ  (ปรากฎใน
แผนงานการพาณิชย์)   
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 -  เงินบูรณะท๎องถิ่น   30 %    ของก าไรสุทธิ       ตั้งไว๎    7,350,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินบูรณะท๎องถิ่นให๎แกํเทศบาล   ตั้งจํายจากเงินก าไรสุทธิ      (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
 -  เงินทุนด าเนินการ  50 %     ของก าไรสุทธิ    ตั้งไว๎    12,250,000    บาท   
เพ่ือจํายเป็นเงินทุนด าเนินการ ให๎แกํสถานธนานุบาล  ตั้งจํายจากก าไรสุทธิ   (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)   
 

งบลงทุน        รวม          70,000       บาท 

  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม          70,000    บาท 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน   รวม      36,900   บาท  
1. จัดซื้อสัญญาณกันขโมยไร๎สาย   ตั้งไว๎   22,900   บาท   เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อสัญญาณ 

กันขโมยไร๎สาย  ประกอบด๎วย 
   - กลํองควบคุมหลัก 1 ตัว 
   - ไซเรน 1 ตัว  
   - อุปกรณ์ตรวจจับประตู/หน๎าตําง 5 ตัว  

- รีโมทควบคุม 1 ตัว 
- แบตเตอรี่ส ารองไฟ 1 ตัว 
- Alkaline  battery  ส าหรับอุปกรณ์ทั้งหมดข๎างต๎น 
- สายโทรศัพท์ Adapter 
ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)   

2.  จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร  ตั้งไว๎  10,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร   
ความเร็วในการนับ 1,000 ฉบับ/นาที  พร๎อมจอสายแสดงผล LED  4 หลัก  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์)   
  3.  จัดซื้อเครื่องรับสัญญาณ WIFI (MODEM)  ตั้งไว๎  2,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ
เครื่องรับสัญญาณ WIFI (MODEM)   

- รองรับADSL 2/2 +กระจาย สัญญาณไร๎สายมาตรฐาน N และเราเตอร์แบบ 4 พอร์ต 
   - การเชื่อมตํอไร๎สายความเร็วสูง 300 Mbps 

- โทรศัพท์ไร๎สาย  ตั้งไว๎ 2,000 บาท 
   - หน๎าจอ LCD 1.8 
   - รองรับ Caller ID  สามารถใช๎ได๎ขณะไฟดับ 

ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)   
(รายการที่ 1 – 3  เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ   

จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   รวม    33,100   บาท 
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   ตั้งไว๎  30,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  

พร๎อมอุปกรณ์  ประกอบด๎วย 
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก (4core) หรือ 8 แกนเสมือน  

(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 3.4 GHz จ านวน 1 หนํวย 
- มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ 
- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวํามีขนาดไมํน๎อยกวํา 8 GB  
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวํามีContrast Ration ไมํน๎อยกวํา 600: 1และมีขนาดจอภาพ 

ไมํน๎อยกวํา 18.5 นิ้ว 
(รายละเอียดตามราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2558  

กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ข๎อ 9 )  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)   
2.  จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา  ตั้งไว๎  3,100  บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา   

จ านวน  1  เครื่อง   
- มีก าลังไฟด๎านนอกไมํน๎อยกวํา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟูาได๎ไมํน๎อยกวํา 15 นาที  

(รายละเอียดตามราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี  2558   
กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ข๎อ  52)  ตั้งจํายจากเงินรายได๎  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)   
 
 

    

********************* 
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