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อ าเภอเมือง        จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

  บัดนี้ ถึงเวลาที่จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง   ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   ดังนี้ 

1. สถานะการคลัง 
    ปัจจุบันเทศบาลมียอดสถิติการคลัง  ณ   วันที่  31  กรกฎาคม  2555  ดังนี้  ยอดเงิน
สะสม จ านวน  15,265,999.63 บาท สะสมไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  (ก.ส.ท.) อีกจ านวน  
22,117,385.86   บาท   มียอดเงินฝากธนาคาร    จ านวน   157,626,050.49  บาท  และเงินทุนส ารอง
เงินสะสม  จ านวน  39,411,655.83  บาท 
  ปัจจุบันเทศบาลมีภาระหนี้เงินกู้ท่ีต้องช าระ   7  รายการ  ดังนี้ 
  -  เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (RUDF)  เพ่ือปรับปรุงตลาดสดทุ่งเจริญ ตามสัญญา
กู้เงินเลขท่ี 4/2543  ลงวันที่  4  สิงหาคม  2543   มีก าหนดช าระหนี้เงินต้น  27  งวด  ปลอดหนี้เงินต้น   
2  ป ี ช าระทุก  6  เดือน  อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  MLR  ลบ ร้อยละ 2.75  ต่อปี  งวดนี้เป็นการช าระเงินต้น
งวดที่  20 , 21 แยกเป็นเงินต้น   800,000  บาท   ดอกเบี้ย   120,000  บาท    รวม  920,000  บาท 
  -  เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (RUDF)  โครงการตลาดสระทอง (ระยะที่ 1) ตาม
สัญญากู้เงินเลขที่  19/2545 ลงวันที่  8  ตุลาคม 2545 มีก าหนดช าระหนี้เงินต้น 25 งวด ปลอดหนี้เงินต้น   
3  ป ี ช าระทุก  6  เดือน อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  MLR  ลบ  ร้อยละ  2.75  ต่อปี งวดนี้เป็นการช าระเงินต้น
งวดที่ 14 , 15  แยกเป็นเงินต้น  3,724,560  บาท  ดอกเบี้ย  978,000  บาท  รวม  4,702,560  บาท 
  -  เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (RUDF)  โครงการตลาดสระทอง (ระยะที่ 2) ตาม
สัญญากู้เงินเลขที่  20/2545  ลงวันที่  16  ธันวาคม  2545  มีก าหนดช าระหนี้เงินต้น  25  งวด  ปลอดหนี้
เงินต้น  3  ปี  ช าระทุก  6  เดือน  อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  MLR  ลบ ร้อยละ 2.75 ต่อปี งวดนี้เป็นการช าระ
เงินต้นงวดที่ 14 , 15  แยกเป็นเงินต้น  459,600  บาท   ดอกเบี้ย 114,000  บาท  รวม   573,600   บาท 

- เงินกู้ ก.ส.ท. เพ่ือซื้อที่ดินขยายโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้าและโรงเรียนกีฬาท้องถิ่น   
จังหวัดร้อยเอ็ด  ตามสัญญากู้เงินเลขท่ี  887/45/2554   ลงวันที่  21  กุมภาพันธ์  2554   มีก าหนดช าระ  
15  งวด อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3  ต่อปี  งวดนี้เป็นการช าระงวดที่  2   แยกเป็นเงินต้น   470,800   บาท  
ดอกเบี้ย  241,300  บาท   รวม  712,100  บาท 

 
 
 

 
 

-  เงินกู้  ก.ส.ท.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ตามสัญญา 
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กู้เงินเลขท่ี  101/101/2550  ลงวันที่  10  มกราคม  2550  มีก าหนดช าระ 10  งวด  ปลอดอัตราดอกเบี้ย 
งวดนี้เป็นการช าระงวดที่  5   จ านวน   1,000,000   บาท 

- เงินกู้   ก.ส.ท. เพ่ือก่อสร้างถนน  คสล.  พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
ตามสัญญากู้เงินเลขท่ี 918/76/2554  ลงวันที่ 3 พฤษภาคม  2554 มีก าหนดช าระ 15  งวด อัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละ 3  ต่อปี งวดนี้เป็นการช าระงวดแรก  แยกเป็นเงินต้น  102,060  บาท  ดอกเบี้ย  56,940  บาท   
รวม  159,000  บาท 

-  เงินกู้ธนาคารออมสิน เขตร้อยเอ็ด  โครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วงเงินกู้จ านวน  19,898,745  บาท ตามสัญญากู้เงิน เลขท่ี 806453005712  ลงวันที่  
16  มีนาคม  2553  ระยะเวลาปลอดหนี้เงินต้น  2   ปี  อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราเงินฝากประจ า  12  
เดือน  บวกร้อยละ  1.50  ต่อปี  งวดนี้เป็นการช าระเงินต้นงวดแรก   แยกเป็นเงินต้น   1,110,000   บาท  
ดอกเบี้ย  895,500  บาท   รวม  2,005,500  บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน 

    ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2554 เทศบาลมีรายรับจริง จ านวน 216,209,181.13 บาท  สูงกว่า
ประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ จ านวน 11,449,152.13 บาท และมีรายจ่ายจริงจ านวน 199,444,067.94 บาท  
ซ่ึงต่ ากวา่งบประมาณรายจา่ยท่ีตัง้ไว้ จ านวน  5,157,121.06 บาท  เนื่องจากเทศบาลได้ด าเนินการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปโดยประหยัด ระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตามแผนการงบประมาณที่ก าหนดไว้และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล      ทั้งนี้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
ในท้องถิ่นให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้  ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 เทศบาลได้ตั้งประมาณการรายรับไว้  
จ านวน   308,782,950  บาท  และตั้งประมาณการรายจ่ายไว้   จ านวน    308,749,630  บาท  ซึ่งเทศบาล
จะได้ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปโดยประหยัด รอบคอบ รัดกุม และเป็นไปตามแผนการ
งบประมาณท่ีได้ก าหนดไว้ 

  2.1 รายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประมาณการไว้  รวมทั้งสิ้น  308,782,950  บาท 
 

รายรับ 
รับจริง 
ปี 2554 

ประมาณการ 
ปี 2555 

ประมาณการ 
ปี 2556 หมายเหตุ 

ก. รายได้ภาษีอากร      
1. หมวดภาษีอากร                     (รวม)                           109,798,273 93 99,940,000  106,080,000   

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 12,930,594 81 12,500,000  12,500,000   
- ภาษีบ ารุงท้องที่ 546,065 34 500,000  500,000   

- ภาษีป้าย 4,382,689 30 4,200,000  4,700,000   
 
 
 

 

รายรับ 
รับจริง 
ปี 2554 

ประมาณการ 
ปี 2555 

ประมาณการ 
ปี 2556 หมายเหตุ 

- อากรการฆ่าสัตว์ 232,452 00 230,000  230,000   
- ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 44,472,645 50 44,000,000 46,000,000  
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 9,220,844 76 8,000,000 9,000,000  
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- ภาษีอากรธุรกิจเฉพาะ 130,384 93 60,000 150,000  
- ภาษีสุรา 5,298,330 62 5,000,000 5,500,000  
- ภาษีสรรพสามิต 12,769,201 15 12,000,000 10,000,000  
 - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 19,227,227 04 13,000,000 17,000,000  
 - ค่าภาคหลวงแร่ 297,148 74 200,000 200,000  
 - ค่าภาคปิโตรเลียม 290,689 74 250,000   300,000    

ข. รายได้มิใช่ภาษีอากร      
1. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและ         
     ใบอนุญาต                         (รวม)  

8,672,440 80 8,303,000 8,909,000  

- ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการฆ่าสัตว์ 
  และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

734,874 00 750,000 750,000  

- ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้ 
  จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

2,304,918 00 2,400,000 2,400,000  

- ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 24,579 80 25,000 25,000  
- ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 5,529 00 7,000 7,000  
- ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 104,009 00 80,000 120,000  
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 3,055,610 00 2,900,000 3,300,000  
- ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 120,000 00 120,000 120,000  
- ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง 
  การแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ 
  สะสมอาหาร 

487,500 00 450,000 500,000  

- ค่าธรรมเนียมปิด  โปรย  ติดตั้งแผ่น
ประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา 

421,800 00 350,000 420,000  

- ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 178,960 00 120,000 120,000  
- ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจ าตัวประชาชน 153,510 00 150,000 150,000  

 

   

รายรับ 
รับจริง 
ปี 2554 

ประมาณการ 
ปี 2555 

ประมาณการ 
ปี 2556 หมายเหตุ 

- ค่าธรรมเนียมการแพทย์ 6,330 00 6,000 7,000  
- ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 192,750 00 150,000 150,000  
- ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและ 
  เทศบัญญัติท้องถิ่น 

24,080 00 20,000 20,000  

- ค่าปรับการผิดสัญญา 26,106 00 20,000 25,000  
- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับ 
  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

461,550 00 500,000 500,000  

- ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ 
  ทางสาธารณะ 

263,600 00 200,000 250,000  
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- ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณา   
  โดยใช้เครื่องขยายเสียง 

30,735 00 35,000 35,000  

- ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 76,000 00 20,000 10,000  
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      (รวม)   8,421,271 92 8,090,000 8,440,000  

- ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 7,365,349 00 7,200,000 7,250,000  
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 946,364 52 700,000 1,000,000  
- ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน (กสท.) 109,558 40 190,000 190,000  

3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ 
การพาณิชย์                          (รวม) 

4,337,745 15 5,250,000 6,150,000  

- เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการ 
  เฉพาะการ  (สถานธนานุบาล) 

4,337,745 15 5,250,000 6,150,000  

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด           (รวม)          5,303,509 30 3,725,000 3,225,000  
- เงินที่มีผู้อุทิศให้ 225,730 00 200,000 200,000  
- ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง 26,666 00 25,000 25,000  
- รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ 5,051,113 30 3,500,000 3,000,000  

ค. เงินช่วยเหลือ                    (รวม) 79,709,854 00 92,130,000  175,978,950   
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (รายหัว) 26,621,471 00 26,000,000 25,000,000  
-  เงินอุดหนุนด้านการศึกษา 53,088,383  66,130,000 150,978,950  
      

รวมทั้งสิ้น 216,243,093 10 217,438,000 308,782,950  

 
2.2 รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

ด้าน / แผนงาน 
จ่ายจริง 
ปี 2554 

งบประมาณ 
ปี 2555 

งบประมาณ 
ปี 2556 

หมายเหตุ 

ด้านบริหารทั่วไป     
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 39,971,674.68 45,316,770 44,387,470  
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9,479,482.59 10,453,460 11,722,360  
ด้านบริการชุมชนและสังคม     
- แผนงานการศึกษา 64,702,804.31 68,961,690 168,169,840  
- แผนงานสาธารณสุข 7,131,468.13 6,471,600 7,458,800  
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 4,750,058.51 3,188,780 3,553,100  
- แผนงานเคหะและชุมชน 39,107,095.38 30,747,900 32,595,100  
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,275,965.97 850,000 960,000  
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7,424,636.75 11,153,760 9,462,660  
ด้านการเศรษฐกิจ     
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,253,041.41 5,905,000 6,207,540  
- แผนงานการพาณิชย ์ 4,104,384.97 4,536,000 5,127,200  
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ด้านการด าเนินงานอื่น     
- แผนงานงบกลาง 16,243,455.24 20,210,460 19,105,560  

รวมรายจ่ายท้ังสิ้น 199,444,067.94 207,795,420 308,749,630  

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 
 

หมวด 
จ่ายจริง 
ปี 2554 

งบประมาณ 
ปี 2555 

งบประมาณ 
ปี 2556 

หมายเหตุ 

1. รายจ่ายจากงบกลาง 16,243,455.24 20,210,460 19,105,560  
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 34,766,663.71 38,957,190 141,429,120  
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 22,592,388.20 24,241,280 26,246,480  
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 95,947,312.27 101,866,490 99,349,870  
5.  หมวดค่าสาธารณูปโภค 3,478,911.21 3,430,000 3,390,000  
6. หมวดเงินอุดหนุน 12,770,699.31 15,314,800 15,419,400  
7. หมวดรายจ่ายอื่น 35,000 50,000 50,000  
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 13,609,638 3,725,200 3,759,200  

รวมรายจ่ายท้ังสิ้น 199,444,067.94 207,795,420 308,749,630  
 

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม  (รายจ่ายที่ไม่น าไปตั้งงบประมาณ) 

 

จ่ายจาก รายการ 
ปี 2554 

(เป็นเงิน/บาท) 
ปี 2555 

(เป็นเงิน/บาท) 
1. เงินอดุหนุน 
เฉพาะกิจ 

-  ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา 14,130,000 16,592,300 
-  ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,536,000 1,441,000 

 -  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   
15 ปี 

21,063,041 16,040,982 

  -  โครงการปัจจัยพื้นฐานส าหรับเด็กยากจน - 160,000 
 -  เงินบ านาญพนักงานครูสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 10,836,441.80 14,727,315.50 
 -  อุดหนุนส าหรับพนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจ า 

(ภารโรง) 
91,032,039.77 73,270,033.59 

 -  อุดหนุนส าหรับการสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร 1,534,879.32 1,358,156.70 
 -  เงินกู้ส าหรับโครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  2555 9,963,000 - 
2. เงินกู ้ -  รับเงินกู้ 9,427,840 - 
3.  เงินสะสม -  เงินจ่ายขาดเงินสะสม 2,500,749.25 23,293,220.78 

 รวมทั้งสิ้น 162,023,991.14 146,883,008.57 
 

 

หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ  วันที่  31  กรกฎาคม   2555  
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2.5 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 

        รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 

รายรับ รับจริง 
ปี 2554 

ประมาณการ 
ปี 2555 

ประมาณการ 
ปี 2556 

หมายเหตุ 

1. หมวดรายได ้
2. หมวดเงินได้อ่ืน 

23,300,365.49 
14,459,150.51 

22,811,000 
17,500,000 

27,311,000 
20,500,000 

 

รวมรายรับท้ังสิ้น 37,759,516 40,311,000 47,811,000  
 
 

 
 
 

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 
 

รายจ่าย จ่ายจริง 
ปี 2554 

ประมาณการ 
ปี 2555 

ประมาณการ 
ปี 2556 

หมายเหตุ 

1. รายจ่ายงบกลาง 
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

3,127,103.66 
1,838,363 

912,513.66 

2,840,000 
2,145,000 
1,720,000 

7,526,100 
2,145,000 
1,851,000 

 

4. หมวดสาธารณูปโภค 
5. หมวดรายจ่ายอื่น 
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
7. หมวดรายจ่ายอื่น (จากก าไรสุทธิ) 

86,250.50 
95,000 

- 
14,459,150.51 

159,000 
106,000 
82,700 

17,500,000 

159,000 
119,500 
122,600 

20,500,000 

 

รวมรายจ่ายท้ังสิ้น 20,518,881.33 24,552,700 32,423,200  

 
  3. ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในปีงบประมาณ พ .ศ. 
2555  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดไม่มีรายจ่ายก่อหนี้ผูกพันข้ามปี 
  4.  รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร   
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
  ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร   
  1. เงินเดือนค่าจ้างประจ า   ตั้งรายจ่ายรวมทั้งสิ้น      37,284,590    บาท 
  2. ค่าจ้างชั่วคราว   ต้ังรายจ่ายรวมทั้งสิ้น      24,414,560     บาท
  3. ค่ารักษาพยาบาล   ตั้งรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,224,000     บาท 
  4. ค่าเช่าบ้าน    ตั้งรายจ่ายรวมทั้งสิ้น       1,036,800     บาท 
  5. ค่าเล่าเรียนบุตร   ตั้งรายจ่ายรวมทั้งสิ้น    548,750     บาท 

6. เงินประจ าต าแหน่งต่าง ๆ  ตั้งรายจ่ายรวมทั้งสิ้น    710,400     บาท 
  7. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ  ตั้งรายจ่ายรวมทั้งสิ้น       2,652,100     บาท 
      บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  8. เงินบ าเหน็จ    ตั้งรายจ่ายรวมทั้งสิ้น    288,000     บาท 
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  9. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.)ตั้งรายจ่ายรวมทั้งสิ้น     900,000   บาท 
  10. เงินสมทบทุนประกันสังคม  ตั้งรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  2,624,700    บาท 
  11. เงินช่วยพิเศษ   ตั้งรายจ่ายรวมทั้งสิ้น      20,000    บาท 

       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       71,703,900     บาท 

หมายเหตุ  คิดเปน็ร้อยละ 23.22  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 

 
ข. รายจ่ายท่ีองค์กรใช้ในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

 
ชื่อโครงการ จ านวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 
1. โครงการจัดงานวันเทศบาล 50,000 บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดฯ 
2. โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่นและลูกจ้างดีเด่น 30,000 บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดฯ 
3. โครงการอบรมความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน 30,000 บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดฯ 
4. โครงการอบรมความรู้เฉพาะด้านในการ
ปฏิบัติงาน 

30,000 บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดฯ 

5. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม
และประกันภัย 

30,000 บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดฯ 

6. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 50,000 บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดฯ 
7. โครงการประกวดส านักทะเบียนดีเด่น 10,000 บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดฯ 
8. โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 20,000 บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดฯ 
9. โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการ
ทะเบียนฯ 

10,000 บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดฯ 

10. โครงการบริการด้านการทะเบียนและบัตร
เคลื่อนที่ 

10,000 บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดฯ 

11. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 30,000 การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัดฯ 
12. โครงการสาธิตให้ความรู้การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยสถานที่สังกัดเทศบาลฯ 

30,000 การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัดฯ 

13. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนฯ 

20,000 การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัดฯ 

14. โครงการตรวจป้องกันและระงับอัคคีภัยตาม
อาคารที่มีความเสี่ยงภัย 9 ประเภท 

5,000 การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัดฯ 

15. โครงการฝึกอบรมดับเพลิงในสถานประกอบการ
ในเขตเทศบาลฯ 

30,000 การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัดฯ 

16. โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีอากรฯ 200,000 บริหารงานทั่วไป กองคลัง 
17. โครงการสมนาคุณแก่ผู้มาช าระภาษีฯ 50,000 บริหารงานทั่วไป กองคลัง 
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18. โครงการปรับปรุงฐานภาษีและรายได้อ่ืน 20,000 บริหารงานทั่วไป กองคลัง 

19. โครงการบริการต่อสัญญาตลาดฯ 20,000 บริหารงานทั่วไป กองคลัง 
 

 

ชื่อโครงการ จ านวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

20. โครงการรับช าระภาษีนอกเวลาราชการฯ 20,000 บริหารงานทั่วไป กองคลัง 
21. โครงการจัดเก็บเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ฯ 10,000 บริหารงานทั่วไป กองคลัง 
22. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส ารวจแผนที่ 
ภาษีฯ 

80,000 บริหารงานทั่วไป กองคลัง 

23. โครงการตรวจสอบทะเบียนพาณิชย์ 50,000 บริหารงานทั่วไป กองคลัง 
24. โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ า 30,000 เคหะและชุมชน กองช่าง 
25. โครงการจัดท าปุ๋ยหมัก 100,000 เคหะและชุมชน กองช่าง 
26. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม 100,000 เคหะและชุมชน กองช่าง 
27. โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 80,000 บริหารงานทั่วไป กองวิชาการฯ 
28. โครงการรับการประเมิน อปท. 60,000 บริหารงานทั่วไป กองวิชาการฯ 
29. โครงการปรับปรุงระบบ GIS 10,000 บริหารงานทั่วไป กองวิชาการฯ 
30. โครงการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

10,000 การรักษาความสงบภายใน กองวิชาการฯ 

31. โครงการจัดท าเทศบัญญัติ 10,000 การรักษาความสงบภายใน กองวิชาการฯ 
32. โครงการจัดท าระบบข้อมูลชุมชน 40,000 สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ 
33. โครงการย้ายชุมชน/จัดหาที่อยู่ใหม่ 200,000 สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ 
34. โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10,000 สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ 
35. โครงการสงเคราะห์เด็กยากจน เด็กเร่ร่อน  100,000 สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ 
36. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย       50,000 สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ 
37. โครงการส่งเสริมการตลาด 10,000 สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ 
38. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน 100,000 สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ 
39. โครงการฝึกอาชีพแก่กลุ่มผู้สนใจ 30,000 สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ 
40. โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน 20,000 สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ 
41. โครงการปรับปรุงคลองคูเมือง 200,000 สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ 
42. โครงการพัฒนาด้านสตรีและครอบครัว 10,000 สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ 
43. โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส 60,000 สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ 
44. โครงการภาษาต่างประเทศ 1,140,000 การศึกษา กองการศึกษา 
45. โครงการเข้าค่ายทางวิชาการ 250,000 การศึกษา กองการศึกษา 
46. โครงการลานดนตรีคนดีศรีร้อยเอ็ด 50,000 การศึกษา กองการศึกษา 
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ชื่อโครงการ จ านวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

47. โครงการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดกับเทศบาลเมืองโอคุอิซุโมะ 

200,000 การศึกษา กองการศึกษา 

48. โครงการเกี่ยวกับการจัดการด้านการศึกษา(15 
โครงการ) 

2,727,000 การศึกษา กองการศึกษา 

49. โครงการประกวดวาดภาพอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

50,000 การศึกษา กองการศึกษา 

50. โครงการเกี่ยวกับการจัดการด้านงานกีฬาและ
นันทนาการ (10 โครงการ) 

3,300,000 การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

51. โครงการสมมาน้ าฯ 1,500,000 การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

52. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 330,000 การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

53. โครงการจัดเลี้ยงสักการะศาลเจ้าพ่อ 
มเหศักดานุภาพ 

35,000 การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

54. โครงการจัดงานประเพณีบุญซ าฮะและเลี้ยง
สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 

35,000 การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

55. โครงการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 500,000 การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

56. โครงการงานประเพณีออกพรรษา 300,000 การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

57. โครงการสนับสนุนประเพณีบุญผะเหวด 100,000 การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

58. โครงการกฐิน 101 กอง 50,000 การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

59. โครงการสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 250,000 สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 
60. โครงการพัฒนาและยกระดับตลาดสดน่าซื้อ 60,000 สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 
61. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถาน
บริการแต่งผม - เสริมสวย 

50,000 สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 

62. โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 50,000 สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 
    

 
ชื่อโครงการ จ านวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 
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63. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน 
สถานประกอบการ 

40,000 สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 

64. โครงการสร้างจิตส านึกและตระหนักด้าน 
ความสะอาด 

100,000 เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ 

65. โครงการท าบุญตลาด  3  แห่ง 60,000 การพาณิชย์ กองสาธารณสุขฯ 
66. โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด 40,000 การพาณิชย์ กองสาธารณสุขฯ 
67.  โครงการท าบุญโรงฆ่าสัตว ์ 25,000 การพาณิชย์ กองสาธารณสุขฯ 
68.  โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันควบคุม 
      โรคพิษสุนัขบ้า 
 

30,000 การพาณิชย์ กองสาธารณสุขฯ 

รวมทั้งสิ้น 13,337,000   

 

 

 

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
เทศบัญญัต ิ

 
เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
 
 

ของ 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมือง        จังหวัดร้อยเอ็ด 
หลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมือง    จังหวัดร้อยเอ็ด 
------------------------------------------------------------ 

 

หลักการ 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม       341,172,830         บาท 
    แยกรายละเอียดตามแผนงานได้  ดังนี้ 
 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป    ยอดรวม        308,749,630   บาท 
ก.  ด้านบริหารทั่วไป 
 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป   ยอดรวม        44,387,470 บาท 
 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ยอดรวม          11,722,360 บาท 
ข.  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 1. แผนงานการศึกษา    ยอดรวม         167,819,840 บาท 
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 2. แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม             7,458,800 บาท 
 3. แผนงานสังคมสงเคราะห์   ยอดรวม             3,553,100 บาท 
 4. แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม          32,595,100 บาท 
 5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม                960,000 บาท 
 6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม           9,462,660 บาท 
ค.  ด้านการเศรษฐกิจ 
 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม            6,207,540 บาท 
 2. แผนงานการพาณิชย์    ยอดรวม            5,127,200 บาท 
ง.  ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
      แผนงานงบกลาง    ยอดรวม         19,455,560 บาท 
  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ยอดรวม       32,423,200 บาท 
 1. แผนงานการพาณิชย์    ยอดรวม        24,897,100    บาท 
 2. แผนงานงบกลาง    ยอดรวม            7,526,100    บาท 

เหตุผล 
  เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร  ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ตลอดปีงบประมาณ  พ .ศ. 2556   จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2556   
เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

 
 

เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง    จังหวัดร้อยเอ็ด 

------------------------------- 
 
  โดยเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 อาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496  มาตรา 65  จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด    ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1.   เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 
 ข้อ  2.  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   1  ตุลาคม   พ.ศ. 2555     เป็นต้นไป 
 ข้อ  3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ให้ตั้งจ่ายเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น    

           341,172,830  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 ข้อ  4.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
  ก. ด้านบริหารทั่วไป 

1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป     ยอดรวม  44,387,470 บาท 
2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม        11,722,360   บาท 

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
1.  แผนงานการศึกษา     ยอดรวม         168,169,840   บาท 
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2.  แผนงานสาธารณสุข      ยอดรวม          7,458,800    บาท 
3.  แผนงานสังคมสงเคราะห์    ยอดรวม          3,553,100    บาท 
4.  แผนงานเคหะและชุมชน    ยอดรวม      32,595,100    บาท 
5.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ยอดรวม            960,000    บาท 
6.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม       9,462,660  บาท 

ค. ด้านการเศรษฐกิจ 
1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยอดรวม       6,207,540   บาท 
2.  แผนงานการพาณิชย์     ยอดรวม       5,127,200   บาท 

ง. ด้านการด าเนินงานอื่น 

1. แผนงานงบกลาง    ยอดรวม        19,105,560   บาท 
 

 
 ข้อ 5.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

1.  แผนงานการพาณิชย์   ยอดรวม       24,897,100    บาท 
2.  แผนงานงบกลาง   ยอดรวม           7,526,100    บาท 

 ข้อ 6.  ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ  
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 
 ข้อ 7.  ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
 
      (ลงนาม)     
        (นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์) 
      ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
 
 
  เห็นชอบ 
 
(ลงนาม)     
 
ต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
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