


 
เทศบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของ 

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด 

อ าเภอเมอืงจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

กองวิชาการและแผนงาน 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

งานจัดท างบประมาณ 



สารบัญ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี      หน้า 

ส่วนที่ 1 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561     1  

ส่วนที่ 2 

เทศบัญญัติงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี         5  

รำยงำนประมำณกำรรำยรับ         20 

รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย         33  

 แผนงำนบริหำรทั่วไป          80  

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน                 105  

 แผนงำนกำรศกึษำ                   114 

 แผนงำนสำธำรณสุข                   147 

 แผนงำนสังคมสงเครำะห์                  156 

แผนงำนเคหะและชุมชน                   159  

 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน                 167 

 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร                172 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ                 186 

 แผนงำนกำรพำณิชย์                   191 

 แผนงำนงบกลำง                   195  

ส่วนที่ 3 

งบประมำณรำยจำ่ยเฉพำะกำร 

  สถำนธนำนุบำล          201  

 

 



 

 

ส่วนที ่1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

ของ 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด 

 



ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

          

              บัดนี้   ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรของเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด   จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำเทศบำลเมืองร้อยเอ็ดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้คณะผู้บริหำร

เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด   จึงขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำน  ได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง  

ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  ดังตอ่ไปนี ้

  1. สถานะการคลัง 

     1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
 

 

      ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  ณ วันที่  12  สิงหำคม  พ.ศ. 2560 เทศบำลเมอืงร้อยเอ็ด 

มีสถำนะกำรเงินดังนี้ 
 

 

           1.1.1 เงินฝำกธนำคำร                                 จ ำนวน  189,918,494.56   บำท 

         1.1.2 เงินสะสม                                         จ ำนวน  139,347,116.19   บำท 

           1.1.3 เงินทุนส ำรองเงนิสะสม                        จ ำนวน   66,788,178.19    บำท 

     1.1.4 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน    

            จ ำนวน  72  โครงกำร                          จ ำนวน    7,438,169.00    บำท 

   1.1.1.2  เงินกู้คงคำ้ง                                              จ ำนวน   85,237,442.54   บำท  
 

 

  2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่  12  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
 

 

    (1) รำยรับจรงิ  จ ำนวน  450,138,459.97  บำท  ประกอบด้วย 
 

 

      หมวดภำษีอำกร จ ำนวน 24,653,304.15 บำท 

      หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต จ ำนวน 10,320,016.30 บำท 

      หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน จ ำนวน 12,265,556.07 บำท 

      หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด จ ำนวน 5,503,138.50 บำท 

      หมวดภำษีจัดสรร จ ำนวน 102,006,107.95 บำท 

      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน 295,390,337.00 บำท 
  



    

 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์         จ ำนวน   

 

37,944,750.42   

 

บำท 

    (3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน  372,806,641.34  บำท  ประกอบด้วย   

      งบกลำง จ ำนวน 39,037,025.73     บำท 

      งบบุคลำกร จ ำนวน 180,386,208.29     บำท 

      งบด ำเนินงำน จ ำนวน 131,574,615.32     บำท 

      งบลงทุน จ ำนวน 254,792.00     บำท 

      งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 21,554,000.00     บำท 
 

    (4) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงนิอุดหนุนที่รัฐบำลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 37,152,871.15 บำท 
 

    (5) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม                                 จ ำนวน       6,612,000.00       บำท 

(6) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินกู้                                      จ ำนวน      68,126,000.00       บำท 

 

 3.  งบเฉพาะการ  (สถานธนานุบาล) 
 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  ณ  วันที่  12  สงิหำคม  พ.ศ. 2560 

รำยรับจรงิ      จ ำนวน      27,761,834.02       บำท 

รำยจ่ำยจรงิ     จ ำนวน       4,732,813.90   บำท 

ก ำไรสะสม      จ ำนวน     26,167,963.88   บำท 

เงินสะสม       จ ำนวน    128,632,154.48   บำท 

กู้เงินจำกธนำคำร/ก.ส.ท./อื่นๆ   จ ำนวน      91,096,117.46   บำท 

เงินฝำกธนำคำร     จ ำนวน           16,722.77   บำท 

ทรัพย์รับจ ำน ำ     จ ำนวน    255,212,275.00   บำท 
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   ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

    

 

 

  ประมาณการ  

ปี 2559 

ประมาณการ  

ป ี2560 

ประมาณการ  

ป ี2561 

รายได้จัดเก็บ       

  หมวดภำษีอำกร 25,408,958.65 24,810,000 25,160,000 

  หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต 12,907,565.70 11,764,000 12,399,000 

  หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 15,425,986.01 15,300,300 14,500,250 

  หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและ 

กำรพำณิชย์ 

7,341,062.31 7,650,000 8,340,000 

  หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 9,456,428.34 5,330,000 4,630,000 

รวมรายได้จัดเก็บ 70,540,001.01 64,854,300 65,029,250 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร 

ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

  หมวดภำษีจัดสรร 119,055,577.94 111,070,000 121,070,000 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร 

ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

119,055,577.94 111,070,000 121,070,000 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 252,883,194 311,784,010 307,617,400 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

252,883,194 311,784,010 307,617,400 

รวม 442,478,772.95 487,708,310 493,716,650 
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           ค าแถลงงบประมาณ  

       ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

   
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ปี 2559 

ประมาณการ  

ปี 2560 

ประมาณการ  

ปี 2561 

จ่ายจากงบประมาณ       

งบกลำง 17,931,256 48,417,260 57,344,900 

งบบุคลำกร 210,223,448 249,249,300 260,574,860 

งบด ำเนินงำน 143,857,165 162,117,710 148,442,500 

งบลงทุน 6,343,858 1,855,300 1,600,000 

งบรำยจ่ำยอื่น 50,000 150,000 100,000 

งบเงินอุดหนุน 27,069,432 25,918,000 25,640,000 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 405,475,159 487,707,570 493,702,260 
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เทศบัญญัต ิ
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        งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

ของ 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด   จังหวัดร้อยเอ็ด 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญติั งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จงัหวัดร้อยเอ็ด 

 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป  

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 54,829,860 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 19,076,800 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

แผนงำนกำรศกึษำ 279,050,100 

แผนงำนสำธำรณสุข 12,285,900 

แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 4,896,000 

แผนงำนเคหะและชุมชน 36,071,200 

แผนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 7,065,000 

แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 10,140,500 

ด้านการเศรษฐกิจ  

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 8,450,500 

แผนงำนกำรพำณิชย์ 4,491,500 

ด้านการด าเนินงานอื่น  

แผนงำนงบกลำง 57,344,900 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 493,702,260 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

งบ\งาน งานบรหิารทั่วไป งานวางแผนสถติิ

และวิชาการ 

งานบรหิาร 

งานคลัง 

รวม 

งบบุคลากร              22,968,260 2,302,400 9,623,800 34,894,460 

เงินเดอืน (ฝำ่ยกำรเมอืง) 6,208,560 - - 6,208,560 

เงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 16,759,700 2,302,400 9,623,800 28,685,900 

งบด าเนินงาน            9,306,600 418,000 10,130,800 19,855,400 

ค่ำตอบแทน 615,600 68,000 470,800 1,154,400 

ค่ำใช้สอย 3,411,000 350,000 1,130,000 4,891,000 

ค่ำวัสดุ 890,000 - 8,530,000 9,420,000 

ค่ำสำธำรณูปโภค 4,390,000 - - 4,390,000 

งบรายจ่ายอื่น             50,000 - - 50,000 

รำยจ่ำยอื่น 50,000 - - 50,000 

งบเงินอุดหนุน            30,000 - - 30,000 

เงินอุดหนุน 30,000 - - 30,000 

รวม 32,354,860 2,720,400 19,754,600 54,829,860 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

          งบ\งาน งานบรหิารทั่วไป

เกี่ยวกับ 

การรักษาความ

สงบภายใน 

 

งานเทศกิจ 

งานป้องกันภัย 

ฝ่ายพลเรอืนและ

ระงับอัคคีภัย 

รวม 

งบบุคลากร 10,598,800 5,833,200 - 16,432,000 

เงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 10,598,800 5,833,200 - 16,432,000 

งบด าเนินงาน 806,800 533,000 1,305,000 2,644,800 

ค่ำตอบแทน 561,800 209,000 - 770,800 

ค่ำใช้สอย 70,000 159,000 355,000 584,000 

ค่ำวัสดุ 175,000 165,000 950,000 1,290,000 

รวม 11,405,600 6,366,200 1,305,000 19,076,800 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

แผนงาน  การศึกษา 

          งบ\งาน งานบรหิาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

งานระดับก่อน 

วัยเรยีนและ

ประถมศึกษา 

งานระดับ

มัธยมศกึษา 

งานศึกษา 

ไม่ก าหนด

ระดับ 

รวม 

งบบุคลากร 7,845,600 155,289,500 4,288,200 - 167,423,300 

เงินเดอืน  

(ฝำ่ยประจ ำ) 

7,845,600 155,289,500 4,288,200 - 167,423,300 

งบด าเนินงาน 1,433,600 67,962,700 12,610,000 2,810,500 84,816,800 

ค่ำตอบแทน 273,600 519,300 - - 792,900 

ค่ำใช้สอย 1,060,000 46,863,400 12,610,000 2,810,500 63,343,900 

ค่ำวัสดุ 100,000 20,580,000 - - 20,680,000 

งบลงทุน - 1,600,000 - - 1,600,000 

ค่ำที่ดนิและ

สิ่งก่อสร้ำง 

- 1,600,000 - - 1,600,000 

งบรายจ่ายอื่น - 50,000 - - 50,000 

รำยจ่ำยอื่น - 50,000 - - 50,000 

งบเงินอุดหนุน - 25,160,000 - - 25,160,000 

เงินอุดหนุน - 25,160,000 - - 25,160,000 

รวม 9,279,200 250,062,200 16,898,200 2,810,500 279,050,100 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

แผนงาน  สาธารณสุข 

          งบ\งาน งานบรหิารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 

งานศูนย์บริการ

สาธารณสุข 

รวม 

งบบุคลากร 4,566,500 5,846,000 10,412,500 

เงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 4,566,500 5,846,000 10,412,500 

งบด าเนินงาน 1,359,600 363,800 1,723,400 

ค่ำตอบแทน 139,600 83,800 223,400 

ค่ำใช้สอย 1,215,000 220,000 1,435,000 

ค่ำวัสดุ 5,000 60,000 65,000 

งบเงินอุดหนุน - 150,000 150,000 

เงินอุดหนุน - 150,000 150,000 

รวม 5,926,100 6,359,800 12,285,900 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

  แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 

          งบ\งาน งานบรหิารทั่วไปสังคมสงเคราะห์ รวม 

งบบุคลากร 4,450,300 4,450,300 

เงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 4,450,300 4,450,300 

งบด าเนินงาน 445,700 445,700 

ค่ำตอบแทน 79,000 79,000 

ค่ำใช้สอย 326,700 326,700 

ค่ำวัสดุ 40,000 40,000 

รวม 4,896,000 4,896,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

แผนงาน  เคหะและชุมชน 

          งบ\งาน งานไฟฟ้าถนน งาน

สวนสาธารณะ 

งานก าจัดขยะ

มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

รวม 

งบบุคลากร 7,314,500 2,350,100 7,512,600 17,177,200 

เงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 7,314,500 2,350,100 7,512,600 17,177,200 

งบด าเนินงาน 5,494,000 4,184,000 9,216,000 18,894,000 

ค่ำตอบแทน 204,000 46,000 180,000 430,000 

ค่ำใช้สอย 2,500,000 3,218,000 7,646,000 13,364,000 

ค่ำวัสดุ 2,790,000 920,000 1,390,000 5,100,000 

รวม 12,808,500 6,534,100 16,728,600 36,071,200 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

          งบ\งาน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน รวม 

งบด าเนินงาน 7,065,000 7,065,000 

ค่ำใช้สอย 7,065,000 7,065,000 

รวม 7,065,000 7,065,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

          งบ\งาน งานบรหิาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

งานกีฬาและ

นันทนาการ 

งาน

ศาสนา

วัฒนธรรม

ท้องถ่ิน 

งานวชิาการ

วางแผนและ

ส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยว 

รวม 

งบบุคลากร 853,200 227,200 - 929,100 2,009,500 

เงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 853,200 227,200 - 929,100 2,009,500 

งบด าเนินงาน 62,000 4,281,000 2,830,000 658,000 7,831,000 

ค่ำตอบแทน 52,000 - - 18,000 70,000 

ค่ำใช้สอย 10,000 3,551,000 2,830,000 285,000 6,676,000 

ค่ำวัสดุ - 730,000 - 355,000 1,085,000 

งบเงินอุดหนุน 300,000 - - - 300,000 

เงินอุดหนุน 300,000 - - - 300,000 

รวม 1,215,200 4,508,200 2,830,000 1,587,100 10,140,500 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

          งบ\งาน งานบรหิารทั่วไป

อุตสาหกรรมและการ

โยธา 

งานก่อสร้าง 

โครงสร้างพื้นฐาน 

รวม 

งบบุคลากร 1,940,200 4,760,700 6,700,900 

เงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,940,200 4,760,700 6,700,900 

งบด าเนินงาน 411,400 1,338,200 1,749,600 

ค่ำตอบแทน 201,400 69,200 270,600 

ค่ำใช้สอย 190,000 258,000 448,000 

ค่ำวัสดุ 20,000 1,011,000 1,031,000 

รวม 2,351,600 6,098,900 8,450,500 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

แผนงาน  การพาณิชย์ 

          งบ\งาน งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 

งบบุคลากร - 1,074,700 1,074,700 

เงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) - 1,074,700 1,074,700 

งบด าเนินงาน 1,646,000 1,770,800 3,416,800 

ค่ำตอบแทน 10,000 32,800 42,800 

ค่ำใช้สอย 1,486,000 1,638,000 3,124,000 

ค่ำวัสดุ 150,000 100,000 250,000 

รวม 1,646,000 2,845,500 4,491,500 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

     เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

          อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

งบกลาง 

          งบ\งาน งานงบกลาง รวม 

งบกลาง 57,344,900 57,344,900 

งบกลำง 57,344,900 57,344,900 

รวม 57,344,900 57,344,900 

 

 

เหตุผล 

                  เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของคณะผู้บริหำรฯ  ที่ได้วำงไว้ตำมแผนพัฒนำ

ท้องถิ่น  ตลอดปีงบประมำณ พ.ศ. 2561    จึงเสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณ  พ.ศ. 2561    เพื่อเสนอต่อสมำชิกสภำเทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ดพิจำรณำเห็นชอบต่อไป 
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เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

โดยที่เป็นกำรสมควรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561  อำศัยอ ำนำจ 

ตำมควำมในพระรำชบัญญัติเทศบำล  พ.ศ. 2496 มำตรำ 65 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2552)   

จงึตรำเทศบัญญัติขึน้ไว้โดยควำมเห็นชอบของ   สภำเทศบำลเมอืงร้อยเอ็ดและผูว้่ำรำชกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 

     ข้อ 1.  เทศบัญญัตินี้เรียกว่ำเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

     ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่  1  ตุลำคม  2560   เป็นต้นไป 

     ข้อ 3. งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิน้ 533,449,160 บำท 

     ข้อ 4. งบประมำณรำยจำ่ยทั่วไป จำ่ยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิน้  493,702,260  บำท   โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำนได้ ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 54,829,860 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 19,076,800 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

แผนงำนกำรศกึษำ 279,050,100 

แผนงำนสำธำรณสุข 12,285,900 

แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 4,896,000 

แผนงำนเคหะและชุมชน 36,071,200 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 7,065,000 

แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 10,140,500 

ด้านการเศรษฐกิจ  

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 8,450,500 

แผนงำนกำรพำณิชย์ 4,491,500 

ด้านการด าเนินงานอื่น  

แผนงำนงบกลำง 57,344,900 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 493,702,260 
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    ข้อ 5.  งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร (สถำนธนำนุบำล) เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิน้  39,746,900  บำท            

              ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 

งบกลำง 6,488,700 

งบบุคลำกร    2,620,000 

งบด ำเนินงำน   1,956,000 

งบลงทุน      49,600 

งบรำยจ่ำยอื่น    164,600 

งบรำยจ่ำยจำกก ำไรสุทธิ 28,468,000 

รวมรายจ่าย 39,746,900 

 

     ข้อ 6. ใหน้ำยกเทศมนตรีปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงนิงบประมำณที่ได้รับอนุมัตใิหเ้ป็นไปตำมระเบียบ 

             กำรเบิกจ่ำยเงนิของเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 

     ข้อ 7. ให้นำยกเทศมนตรมีีหน้ำที่รักษำกำรให้เป็นไปตำมเทศบัญญัตินี้ 

         ประกำศ ณ วันที่ 

 

       (ลงนำม) 

           (นำยบรรจง  โฆษิตจิรนันท์) 

                  ต ำแหน่ง  นำยกเทศมนตรีเมอืงรอ้ยเอ็ด  

              เห็นชอบ 

       (ลงนำม) 

          (………….………………….……………..….) 

        ต ำแหน่ง .......................................................... 
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 รายรับจรงิ ประมาณการ 

ปี  2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

หมวดภาษีอากร     

ภำษีโรงเรอืนและที่ดนิ 18,468,632.42 18,000,000 - 18,000,000 

ภำษีบ ำรุงท้องที่ 592,409.57 580,000 - 580,000 

ภำษีป้ำย 5,950,896.40 6,000,000 3.33 6,200,000 

อำกรกำรฆ่ำสัตว์ 267,102 230,000 65.22 380,000 

รวมหมวดภาษีอากร 25,279,040.39 24,810,000  25,160,000 

หมวดค่าธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต     

ค่ำธรรมเนยีมประทับตรำรับรองให้จ ำหนำ่ยเนื้อสัตว์ 2,554,083 2,300,000 - - 

ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์ 399,840 450,000 -16.80 374,400 

ค่ำธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 71,103 - 100 75,600 

ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 32,010 35,000 - 35,000 

ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรพนัน 5,766.50 7,000 - 7,000 

ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 88,634 100,000 - 100,000 

ค่ำธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 5,828,392 5,500,000 5.45 5,800,000 

ค่ำธรรมเนียมเก็บขนอุจจำระหรอืสิ่งปฏิกูล 120,000 120,000 - 120,000 

ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสอืรับรองกำรแจ้ง

สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสะสมอำหำร 
- - 100 200,000 

ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกำศ

หรอืแผน่ปลิวเพื่อกำรโฆษณำ 
766,000 900,000 -50 450,000 

ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรำษฎร 245,800 220,000 - 220,000 

ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจ ำตัวประชำชน 132,980 150,000 246.67 520,000 

ค่ำธรรมเนียมกำรแพทย์ 8,850 7,000 - 7,000 

ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนพำณิชย์ 20,720 15,000 - 15,000 

 

20 



 

 รายรับจรงิ ประมาณการ 

ปี  2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพัก - - 100 10,000 

ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ - - 100 3,000,000 

ค่ำปรับผู้กระท ำผดิกฎหมำยจรำจรทำงบก 176,8000 100,000 50 150,000 

ค่ำปรับผู้กระท ำผดิกฎหมำยบัตรประจ ำตัว

ประชำชน 
45,460 40,000 -25 30,000 

ค่ำปรับผู้กระท ำผดิกฎหมำยและข้อบังคับ

ท้องถิ่น 
14,700 20,000 - 20,000 

ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 857,755.20 100,000 - 100,000 

ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล  

หรอืมูลฝอย 
- - 100 15,000 

ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำร 

ที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
621,050 550,000       -    550,000 

ค่ำใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร 

หรอืสถำนที่สะสมอำหำรในครัว หรอืพืน้ที่ใด  

ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200  ตำรำงเมตร 

362,100 500,000 -70 150,000 

ค่ำใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรอืทำง

สำธำรณะ 
496,200 600,000 -33.33 400,000 

ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 3,760 5,000 - 5,000 

ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรโฆษณำโดยใช้ 

เครื่องขยำยเสียง 
50,562 35,000 14.29 40,000 

ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ 5,000    10,000 -50 5,000 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  

และใบอนุญาต 
12,907,565.70 11,764,000 - 12,399,000 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      

ค่ำเชำ่หรอืบริกำรสถำนที่ 13,107,046 12,900,000 0.78 13,000,000 

ดอกเบีย้ 2,318,940.01 2,400,000 -37.50 1,500,000 

เงินปันผลหรือเงินรำงวัลต่ำงๆ - 300 -16.67 250 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 15,425,986.01 15,300,300  14,500,250 
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 รายรับจรงิ ประมาณการ 

ปี  2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ 

การพาณชิย์ 

 

   

เงินช่วยเหลือจำกสถำนธนำนุบำล 7,341,062.31 7,650,000 9.02 8,340,000 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ

การพาณชิย์ 
7,341,062.31 7,650,000  8,340,000 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     

เงินที่มผีูอุ้ทิศให้ 813,324.30        700,000    - - 

ค่ำขำยแบบแปลน 1,518,000 100,000    - 100,000 

ค่ำจ ำหน่ำยแบบพิมพ์และค ำร้อง 35,708 30,000 - 30,000 

รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 7,089,396.04 4,500,000 - 4,500,000 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 9,456,428.34 5,330,000  4,630,000 

หมวดภาษีจัดสรร     

ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 1,720,196.18 1,500,000 -40 900,000 

ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 62,428,996.98 60,000,000 5 63,000,000 

ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ.จัดสรรรำยได้ฯ 13,476,938.71 13,500,000 - 13,500,000 

ภำษีธุรกิจเฉพำะ 287,546.94 270,000 -7.41 250,000 

ภำษีสุรำ 7,270,372.04 7,500,000 -2.67 7,300,000 

ภำษีสรรพสำมิต 15,638,630.22 14,000,000 25.71 17,600,000 

ค่ำภำคหลวงแร่ 222,691.24 100,000 190 290,000 

ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 246,714.63 200,000 15 230,000 

ค่ำธรรมเนยีมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำม

ประมวลกฎหมำยท่ีดนิ 
17,763,491 14,000,000 28.57 18,000,000 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 119,055,577.94 111,070,000  121,070,000 

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป      

เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำม

อ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ 
252,883,194 311,784,010 -1.34 307,617,400 

รวมหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 252,883,194 311,784,010  307,617,400 

รวมทุกหมวด 442,348,854.69 487,708,310  493,716,650 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น    493,716,650   บาท    แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บ 

หมวดภาษีอากร       รวม   25,160,000    บาท 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     จ านวน   18,000,000    บาท 

    -  ประมำณกำรตัง้รับไว้ ตำมจ ำนวนผู้อยู่ในข่ำยช ำระภำษี 
 

ภาษีบ ารุงท้องที่      จ านวน       580,000   บาท  

-  ประมำณกำรตั้งรับไว้ ตำมจ ำนวนผูอ้ยู่ในข่ำยช ำระภำษี  
 

ภาษีป้าย       จ านวน     6,200,000  บาท 

-  ประมำณกำรตั้งรับไว้ ตำมจ ำนวนผูอ้ยู่ในข่ำยช ำระภำษี 
 

อากรการฆ่าสัตว์      จ านวน        380,000  บาท  

-  ประมำณกำรตัง้รับไว้โดยอำศัยสถิตจิ ำนวนโค กระบือ  

และสุกร ในปีงบประมำณที่ลว่งมำแล้วเป็นเกณฑ์ค ำนวณ โดยอัตรำ 

อำกำรฆ่ำสัตว์ถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ 

เพื่อกำรจ ำหนำ่ยเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559  โค ตัวละ 20 บำท กระบือ  

ตัวละ 25 บำทและสุกร ตัวละ 15 บำท 

 

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต   รวม      12,399,000    บาท 

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์     จ านวน       374,400    บาท 

-  ประมำณกำรตัง้รับไว้ โดยอำศัยสถิติจ ำนวน โค กระบือ  

และสุกร ในงบปีงบประมำณที่ลว่งมำแล้ว เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ  

อัตรำค่ำธรรมเนียมเป็นไปตำม พรบ.ควำมคุมกำรฆ่ำสัตว์เพื่อกำร 

จ ำหนำ่ยเนื้อสัตว์ ก ำหนด 
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ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์     จ านวน       75,600   บาท 

-  ประมำณกำรตั้งรับไว้ โดยอำศัยสถิติจ ำนวน โค  

กระบือ และสุกร ในงบปีงบประมำณที่ลว่งมำแล้ว เป็นเกณฑ์

ในกำรค ำนวณ อัตรำค่ำธรรมเนียมเป็นไปตำม พรบ.ควำมคุม

กำรฆ่ำสัตว์เพื่อกำรจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ ก ำหนด 
 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา  จ านวน        35,000  บาท  

-  ประมำณกำรตัง้รับไว้ โดยอำศัยรับรับจรงิในปี 

งบประมำณที่ล่วงมำแล้วเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ ซึ่งเป็น

รำยได้ที่ได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำสรรพสำมิตพื้นที่ร้อยเอ็ด 

ตำมสัดส่วนที่จัดสรรให้ 
 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน   จ านวน       7,000     บาท  

-  ประมำณกำรตั้งรับไว้ โดยอำศัยรับรับจริงในปี 

งบประมำณที่ลว่งมำแล้วเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ เป็นรำยรับ 

ที่ได้รับส่วนแบ่งค่ำธรรมเนียมกำรพนันจำกอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   จ านวน     100,000    บาท  

-  ประมำณกำรตัง้รับไว้ อำศัยกำรรับจริงในปี 

งบประมำณที่ผ่ำนมำประกอบด้วย ค่ำธรรมเนียมในกำร 

ตรวจแบบแปลนก่อสรำ้งหรอืดัดแปลงอำคำร ค่ำธรรมเนียน 

ใบรับรอง ค่ำธรรมเนียมใบแทนใบอนุญำตหรอืใบรับรอง  

ค่ำธรรมเนียมใบต่อใบอนุญำต  โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำม 

ในมำตรำ 5(1) แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ . 

2522 (อัตรำค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่กฎกระทรวงก ำหนด) 
 

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย    จ านวน   5,800,000  บาท  

-  ประมำณกำรตั้งรับไว้ โดยอำศัยรำยรับจริงในปี 

งบประมำณที่ลว่งมำแล้วเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ 
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ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล  จ านวน    120,000     บาท  

-  ประมำณกำรตั้งรับไว้ โดยอำศัยรำยรับจริงในปี 

งบประมำณที่ลว่งมำแล้วเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ 
 

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง   จ านวน    200,000    บาท 

การแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรอืสะสมอาหาร 

- ประมำณกำรตัง้รับไว้ โดยอำศัยรำยรับจรงิในปี 

งบประมำณที่ลว่งมำแล้วเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ ส ำหรับ 

สถำนที่จ ำหนำ่ยอำหำรหรอืสถำนที่สะสมอำหำรในครัวหรอื 

พืน้ที่ใด ซึ่งมพีืน้ที่ต่ ำกว่ำ 200 ตรม. 
 

ค่าธรรมเนียม ปิด  โปรย  ติดตั้งแผ่นประกาศหรอื  จ านวน    450,000    บาท  

แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา    

-  ประมำณกำรตั้งรับไว้  โดยอำศัยรำยรับจริงใน

ปีงบประมำณที่ล่วงมำแล้วเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ และถือปฏิบัติ

ตำมกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

รักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 

พ.ศ. 2535 ประกอบด้วยค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้ งแผ่น

ประกำศหรือแผ่นปลิวเพื่อกำรค้ำ และค่ำธรรมเนียมปิด โปรย 

ติดตัง้แผ่นประกำศหรอืแผ่นปลิวไม่เป็นกำรค้ำ 
 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร   จ านวน     220,000   บาท  

-  ประมำณกำรตั้งรับไว้ โดยถือปฏิบัติตำมกฎกระทรวง 

ฉบับที่  2  (พ.ศ. 2535) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำร

ทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2534 มำตรำ  7  ข้อ  1 และอำศัยรำยรับจรงิ 

ในปีงบประมำณที่ล่ วงมำแล้ว เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ ซึ่ ง

ประกอบด้วย ค่ำธรรมเนียมกำรแจ้งย้ำยที่อยู่ ค่ำธรรมเนียมกำรคัด

และรับรองส ำเนำทะเบียนรำษฎร ค่ำธรรมเนียมกำรคัดและรับรอง

รำยกำรข้อมูลทะเบียนประวัติ ค่ำธรรมเนียมกำรขอส ำเนำทะเบียน

บ้ำน กรณีช ำรุดสูญหำย 
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน    520,000    บาท  

-  ประมำณกำรเพิ่มขึน้จำกปีที่ผำ่นมำ  โดยปรับ

อัตรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจ ำตัวประชำชนเพิ่มขึ้น 

ตำมกฎกระทรวง  ก ำหนดค่ำธรรมเนียมและยกเว้น

ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชำชน พ.ศ. 2559 
 

ค่าธรรมเนียมการแพทย์       จ านวน      7,000      บาท  

- ประมำณกำรตัง้รับไว้ โดยอำศัยรำยรับจริงใน 

ปีงบประมำณที่ลว่งมำแล้วเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ 
 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์   จ านวน      15,000     บาท  

-  ประมำณกำรตั้งรับไว้ โดยอำศัยรำยรับจริงใน

ปีงบประมำณที่ล่วงมำแล้วเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ และถือ

ปฏิบัติตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตำม

ควำมในพระรำชบัญญัติทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ.2599 อัตรำ

ค่ำธรรมเนียมเป็นไปตำมกฎกระทรวง  ประกอบด้วย

ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนพำณิชย์ ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียน

เปลี่ยนแปลงรำยกำร ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนเลิกประกอบ

พำณิชย์กิจ ค่ำธรรมเนียมขอให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ออกใบ

แทนใบทะเบียนพำณิชย์ ค่ำธรรมเนียมขอตรวจดูเอกสำร

เกี่ยวกับกำรจดทะเบียน  และค่ำธรรมเนียมขอให้พนักงำน

เจ้ำหน้ำที่คัดส ำเนำและรับรองส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียน

พำณชิย์ 
 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก  จ านวน       10,000   บาท 

- ประมำณกำรตัง้รับไว้ โดยถือปฏิบัติตำม 

กฎกระทรวง แหง่พระรำชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558  

อัตรำค่ำธรรมเนียมเป็นไปตำมที่กฎกระทรวงก ำหนด 
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ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ               จ านวน   3,000,000  บาท 

- ประมำณกำรตัง้รับไว้  โดยอำศัยกำรรับจรงิ 

ในปีงบประมำณที่ลว่งมำแล้ว  เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ  

ซึ่งเป็นค่ำธรรมเนียมนอกเหนอืจำกค่ำธรรมเนียมที่ได้ก ำหนดไว้  

เชน่ ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรช ำแหละสัตว์ กำรขนสง่เนื้อสัตว์  

ค่ำธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกำรฆ่ำสัตว์ ฯลฯ 
 

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก   จ านวน      150,000   บาท  

- ประมำณกำรตัง้รับไว้ โดยอำศัยรำยรับจริงใน 

ปีงบประมำณที่ลว่งมำแล้วเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ 
 

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน     30,000   บาท  

-  ประมำณกำรตั้งรับไว้ โดยอำศัยรำยรับจริงใน 

ปีงบประมำณที่ลว่งมำแล้วเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ 
 

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น  จ านวน     20,000   บาท  

-  ประมำณกำรตั้งรับไว้ โดยอำศัยรำยรับจริงใน 

ปีงบประมำณที่ลว่งมำแล้วเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ 
 

ค่าปรับการผิดสัญญา     จ านวน     100,000    บาท  

-  ประมำณกำรตั้งรับไว้ โดยอำศัยรำยรับจริงใน 

ปีงบประมำณที่ลว่งมำแล้วเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ 
 

ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรอืมูลฝอย     จ านวน     15,000    บาท 

-  ประมำณกำรตั้งรับไว้ โดยอำศัยรำยรับจริงใน

ปีงบประมำณที่ลว่งมำแล้วเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ 
 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการ    จ านวน   550,000 บาท  

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

-  ประมำณกำรตั้งรับไว้ โดยอำศัยรำยรับจริงใน

ปีงบประมำณที่ลว่งมำแล้วเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ 
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ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรอืสถานที่ จ านวน    150,000    บาท 

สะสมอาหารในครัว หรอืพื้นที่ใด ซึ่งมพีื้นที่เกิน 200  ตารางเมตร     

-  ประมำณกำรตั้งรับไว้ โดยอำศัยรำยรับจริงใน

ปีงบประมำณที่ลว่งมำแล้วเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ 

 

ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ จ านวน       400,000 บาท  

-  ประมำณกำรตั้งรับไว้ โดยอำศัยรำยรับจริงใน

ปีงบประมำณที่ลว่งมำแล้วเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ 
 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร     จ านวน         5,000   บาท  

-  ประมำณกำรตั้งรับไว้ โดยอำศัยรำยรับจริงใน

ปีงบประมำณที่ลว่งมำแล้วเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ 
 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  จ านวน      40,000   บาท  

-  ประมำณกำรตั้งรับไว้ โดยอำศัยรำยรับจริงใน

ปีงบประมำณที่ลว่งมำแล้วเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ 
 

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ      จ านวน       5,000    บาท  

- ประมำณกำรตัง้รับไว้ โดยถือปฏิบัติตำมกฎกระทรวง 

แหง่พระรำชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 อัตรำค่ำธรรมเนียมเป็นไป

ตำมที่กฏกระทรวงก ำหนด 

 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     รวม       14,500,250  บาท 

ค่าเช่าหรอืค่าบริการสถานที่     จ านวน    13,000,000  บาท  

- ประมำณกำรตัง้รับไว้ โดยอำศัยรำยรับจริงในปี 

งบประมำณที่ลว่งมำแล้วเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ ประกอบด้วย  

ค่ำเชำ่หอ้งแถว  ค่ำเช่ำอำคำร  ค่ำเช่ำตลำด  จ ำนวน  4   แหง่   

ค่ำเชำ่ป้ำย ค่ำเชำ่ส้วม ค่ำเช่ำทรัพย์สินต่ำง ๆ ของเทศบำล ฯลฯ 
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ดอกเบี้ย       จ านวน    1,500,000   บาท  

- ประมำณกำรตัง้รับไว้ โดยอำศัยรำยรับจริงใน

ปีงบประมำณที่ลว่งมำแล้ว อัตรำดอกเบีย้เงนิฝำกธนำคำร และ

จ ำนวนเงินฝำกของเทศบำล เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ ประกอบด้วย 

ดอกเบีย้เงนิฝำกธนำคำร ดอกเบีย้เงนิฝำก ก.ส.ท. 
 

เงนิปันผลหรอืเงนิรางวัลต่าง ๆ     จ านวน        250      บาท  

-  ประมำณกำรตั้งรับไว้ โดยอำศัยรำยรับจริงใน

ปีงบประมำณที่ลว่งมำแล้วและตำมกำรถือหุน้โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น

ของเทศบำล เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ 

 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  รวม      8,340,000    บาท 

เงนิช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล          จ านวน     8,340,000     บาท  

- ประมำณกำรตัง้รับไว้ ตำมงบประมำณเฉพำะกำร 

สถำนธนำนุบำล ซึ่งจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

ในอัตรำรอ้ยละ 30 ของก ำไรสุทธิในปีที่ผ่ำนมำ 

 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     รวม       4,630,000    บาท 

ค่าขายแบบแปลน        จ านวน     100,000    บาท  

-  ประมำณกำรตั้งรับไว้ โดยอำศัยรำยรับจริงใน

ปีงบประมำณที่ลว่งมำแล้วและจ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงตำม 

เทศบัญญัติในปีงบประมำณปัจจุบัน เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ 

 

ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง                             จ านวน    30,000     บาท  

- ประมำณกำรตัง้รับไว้ โดยอำศัยรำยรับจริงในปี 

งบประมำณที่ลว่งมำแล้วเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ 
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รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ        จ านวน   4,500,000   บาท  

- ประมำณกำรตั้งรับไว้ โดยอำศัยรำยรับจริงใน

ปีงบประมำณที่ล่วงมำแล้วเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ ประกอบด้วย 

ค่ำธรรมเนียมต่อสัญญำต่ำง ๆ ค่ำไฟฟ้ำจำกผู้ใช้ไฟฟ้ำในตลำดโต้รุ่ง

และตลำดทุ่งเจริญ คำ่น้ ำประปำจำกผู้ใช้น้ ำประปำในตลำดสระทอง

หลังที่ 2 ฯลฯ รำยได้อื่นๆที่ไม่เข้ำหมวดหรือประเภท ตำมที่กรม

ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ก ำหนด 

 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร            รวม       121,070,000  บาท 

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรอืล้อเลื่อน         จ านวน         900,000  บาท  

-  ประมำณกำรตั้งรับไว้ โดยอำศัยรำยรับจริงในปี 

งบประมำณที่ลว่งมำแล้วเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ 

 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ    จ านวน  63,000,000  บาท  

-  ประมำณกำรตั้งรับไว้ โดยอำศัยรำยรับจริงในปี 

งบประมำณที่ลว่งมำแล้วเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ 

 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                        จ านวน   13,500,000 บาท  

-  ประมำณกำรตั้งรับไว้ โดยอำศัยรำยรับจริงในปี 

งบประมำณที่ลว่งมำแล้วเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ 

 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ      จ านวน   250,000     บาท  

-  ประมำณกำรตั้งรับไว้ โดยอำศัยรำยรับจริงในปี 

งบประมำณที่ลว่งมำแล้วเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ 

 

ภาษีสุรา        จ านวน  7,300,000   บาท  

-  ประมำณกำรตั้งรับไว้ โดยอำศัยรำยรับจริงในปี 

งบประมำณที่ลว่งมำแล้วเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ 
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ภาษีสรรพสามิต      จ านวน   17,600,000   บาท  

-  ประมำณกำรตั้งรับไว้ โดยอำศัยรำยรับจริงในปี 

งบประมำณที่ลว่งมำแล้วเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ 

 

ค่าภาคหลวงแร่      จ านวน     290,000     บาท  

-  ประมำณกำรตั้งรับไว้ โดยอำศัยรำยรับจริงในปี 

งบประมำณที่ลว่งมำแล้วเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ 

 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม      จ านวน    230,000    บาท  

-  ประมำณกำรตั้งรับไว้ โดยอำศัยรำยรับจริงในปี 

งบประมำณที่ลว่งมำแล้วเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ 

 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม    จ านวน  18,000,000   บาท  

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน   

-  ประมำณกำรตั้งรับไว้ โดยอำศัยรำยรับจริงในปี 

งบประมำณที่ลว่งมำแล้วเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ 
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป     รวม      307,617,400   บาท 

           ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

แยกเป็น 

1. เงินอุดหนุนทั่วไป  ตั้ งรับไว้   22,500,000  บำท  

ประมำณกำรโดยถือเกณฑ์ตำมรำยรับจริงปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

เป็นเกณฑ์ค ำนวณในกำรตั้งรับ  ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผน

และขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542 

2. เงนิอุดหนุนด้ำนสวัสดิกำรสังคม ตั้งรับไว้  30,760,800  

บำท  ประมำณกำรรำยรับไว้    ตำมที่ได้รับจัดสรรตำมเงินอุดหนุน

ที่ระบุวัตถุประสงค์  และถือปฏิบัติตำมหนังสอืสั่งกำรกรมส่งเสริม

กำรปกครองท้องถิ่น   ด่วนที่สุด ที่ มท  0810.6/ว 1234  ลงวันที่   

23  มิถุนำยน  2560  และ ด่วนที่สุด ที่  มท  0810.6/1198 ลงวันที่  

20   มิถุนำยน  2560   

3. เงินอุดหนุนด้ำนกำรศึกษำ  ตั้งรับไว้  254,356,600  

บำท ประมำณกำรรำยรับไว้  ตำมที่ได้รับจัดสรร  ตำมเงินอุดหนุนที่

ระบุวัตถุประสงค์และถือปฏิบัติตำมหนังสือสั่งกำรกรมส่งเสริมกำร

ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที่  14  

มิถุนำยน  2560   
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รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

แผนงานบริหารงานทั่วไป     

 งานบรหิารทั่วไป     

  งบบุคลากร     

    เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)     

เงินเดอืนนำยก/รองนำยก 1,429,920 1,429,920 - 1,429,920 

เงินคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหนง่นำยก/รองนำยก 351,000 351,000 - 351,000 

เงินคำ่ตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 351,000 351,000 - 351,000 

เงินคำ่ตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยก  513,000 513,000 - 513,000 

เงินคำ่ตอบแทนสมำชิกสภำฯ 3,563,640 3,563,640 - 3,563,640 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 6,208,560 6,208,560  6,208,560 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     

เงินเดอืนพนักงำน 8,454,767.23 9,007,820 25.78 11,329,800 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน 297,315 307,400 32.79 408,200 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 321,900 344,400 39.02 478,800 

ค่ำจำ้งลูกจ้ำงประจ ำ 457,697 471,600 6.13 500,500 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของลูกจ้ำงประจ ำ 1,923 - - - 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 2,475,509.03 3,031,100 21.61 3,686,100 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 286,880 350,800 1.57 356,300 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 12,295,991.26 13,513,120  16,759,700 

รวมงบบุคลากร 18,504,551.26 19,721,680  22,968,260 

งบด าเนินงาน     

  ค่าตอบแทน     

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์ 

แก่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 
5,200 20,000 225 65,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 86,640 98,000 -36.73 62,000 

ค่ำเชำ่บ้ำน 252,900 278,400 11.21 309,600 

เงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร 48,120 86,700 106.46 179,000 

รวมค่าตอบแทน 392,860 483,100  615,600 

ค่าใช้สอย     

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 1,568,531 1,891,000 -12.96 1,646,000 

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 272,747 360,000 -30.56 250,000 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เขำ้

ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ 
        

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 1,060,062.35 1,185,000 -28.69 845,000 

โครงกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น 

และผูบ้ริหำรท้องถิ่น 
- 5,000 100 10,000 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรสนับสนุนกำรออกเสียงประชำมติ 81,715 - - - 

โครงกำรคัดเลอืกพนักงำนเทศบำล พนักงำนครู

เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนกังำนจ้ำงฯ ดีเด่น 
26,420 27,400 9.49 30,000 

โครงกำรจัดงำนวันท้องถิ่นไทย 64,660 50,000 - 50,000 

โครงกำรจัดงำนวันเทศบำล 99,970 100,000 - 100,000 

โครงกำรสรำ้งส ำนึกพลเมืองส่งเสรมิประชำธิปไตย - 20,000 -100 - 

โครงกำรอบรมควำมรูเ้ฉพำะด้ำนในกำรปฏิบตัิงำน 48,756 30,000 66.67 50,000 

โครงกำรอบรมใหค้วำมรู้พื้นฐำนในกำรปฏิบัติงำน 36,960 20,000 50 30,000 

โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม 66,285 30,000 - 30,000 

โครงกำรอบรมให้ควำมรูเ้กี่ยวกับสวัสดิกำรด้ำน

ประกันสังคมและสวัสดิกำรด้ำนอื่น ๆ 
14,020 - 100 30,000 

โครงกำรประชำสัมพันธ์สถำนที่ท่องเที่ยวในเขต

เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด 
295,000 - - - 

โครงกำรจัดต้ังเครือข่ำยอำสำสมัครชุมชนดำ้นกำรทะเบียน 34,455 - - - 

โครงกำรจัดท ำคู่มอืบริกำรประชำชน - 5,000 -100 - 

โครงกำรบริกำรด้ำนบัตรประจ ำตัวประชำชน

เคลื่อนที่ เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแหง่ชำติ 
7,320 10,000 - 10,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

โครงกำรบริกำรด้ำนกำรทะเบียนและบัตร

ประจ ำตัวประชำชนเคลื่อนที่ ให้แก่สถำนศึกษำ 
41,560 - - - 

โครงกำรประกวดส ำนักทะเบียนดีเด่น 9,275 - 100 20,000 

โครงกำรประชำสัมพันธ์ใหค้วำมรู้ด้ำนกำรทะเบียนรำษฎร 40,000 20,000 -100 - 

โครงกำรพัฒนำเสริมทักษะด้ำนภำษำให้กับ

บุคลำกรส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลฯ 
7,048 - 100 20,000 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 303,354.71 290,000 - 290,000 

รวมค่าใช้สอย 4,078,139.06 4,038,400    3,411,000 

  ค่าวัสดุ     

วัสดุส ำนักงำน 1,412,388 402,000 -12.94 350,000 

วัสดุไฟฟ้ำและวทิยุ 81,952 75,000 -26.67 55,000 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 336,969 335,000 - 335,000 

วัสดุก่อสรำ้ง 25,489.50 30,000 - 30,000 

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 25,768 95,000 -42.11 55,000 

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 62,680 55,000 - 55,000 

วัสดุอื่น - - 100 10,000 

รวมค่าวัสดุ 1,945,246.50 992,000  890,000 

  ค่าสาธารณูปโภค     

ค่ำไฟฟ้ำ 2,743,047.80 2,020,000 -0.99 2,000,000 

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 1,613,248.60 1,770,000 -9.6 1,600,000 

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 170,806.96 200,000 -15 170,000 

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 261,688 260,000 -15.38 220,000 

ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 180,431.02 230,000 73.91 400,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,969,222.38 4,480,000   4,390,000 

รวมงบด าเนินงาน 11,385,467.94 9,993,500   9,306,600 

งบลงทุน     

  ค่าครุภัณฑ์     

    ครุภัณฑ์ส านักงาน     

จัดซื้อเก้ำอีผู้บ้ริหำร 15,000 - - - 
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ปี  2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
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ปี 2561 

จัดซื้อเก้ำอีส้ ำนักงำน 4,500 - - - 

จัดซื้อเครื่องโทรสำร 18,000 - - - 

จัดซื้อโต๊ะท ำงำนผูบ้ริหำร 39,000 - - - 

จัดซื้อชุดรับแขก (ห้องผู้บริหำร) 35,000 - - - 

จัดซื้อตูเ้หล็กเก็บเอกสำร 29,000 - - - 

จัดซื้อตูเ้หล็กเก็บเอกสำรชนิดบำนเลื่อนกระจก 10,000 - - - 

จัดซื้อตูเ้หล็กเก็บเอกสำรทึบ บำนเปิดสูง 30,000 - - - 

จัดซื้อโทรศัพท์แบบโชว์เบอร์ 3,500 - - - 

จัดซื้อโทรศัพท์ไร้สำยแบบโชว์เบอร์ 3,250 - - - 

จัดซื้อพัดลมไอเย็น 4,900 - - - 

  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง      - 

จัดซื้อรถเข็นอเนกประสงค์ 3,210 - - - 

  ครุภัณฑ์การเกษตร      - 

จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ ำอัตโนมัติ 7,100 - - - 

  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      - 

จัดซือ้เคร่ืองควบคมุและรักษำระดับควำมดงัของสัญญำณเสียง 6,250 - - - 

จัดซื้อเครื่องท ำเอฟเฟคสัญญำณเสียง 7,200 - - - 

จัดซื้อเครื่องปรับแตง่เสียง 2,300 - - - 

จัดซื้อเครื่องปรับระดับแรงดันไฟฟ้ำ 8,000 - - - 

จัดซื้อเครื่องรักษำระดับแรงดันไฟฟ้ำ 6,300 - - - 

จัดซื้อเพำเวอร์มิกซ์ 12,250 - - - 

จัดซื้อเพำเวอร์แอมป์ 9,500 - - - 

จัดซื้อไมโครโฟนชนิดไดนำมิค  แบบ cardioids 22,800 - - - 

จัดซือ้ไมโครโฟนชนดิไดนำมิค  แบบ  super cardioids 6,000 - - - 

จัดซื้อล ำโพงมอนิเตอร์ 12,800 - - - 

  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่      

จัดซื้อกล้องวดีีโอพร้อมอุปกรณ์ 84,700 174,000 -100 - 

จัดซื้อป้ำย LC จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์  จอ LED 

จอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 46 นิว้ 
27,000 - - - 
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  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        

จัดซื้อเครื่องซักผำ้ 8,000 - - - 

จัดซื้อตูเ้ย็น 4,950 - - - 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        

จัดซือ้คอมพวิเตอร์ส ำหรับส ำนักงำน แบบประมวลผล 1 38,000 - - - 

จัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอร์ ส ำหรับส ำนักงำน 32,000 - - - 

จัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก - 42,000 -100 - 

จัดซื้อเครือ่งคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล 21,000 - - - 

จัดซือ้เคร่ืองพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมกึ Inkjet 7,900 - - - 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 15,800 - - - 

จัดซือ้เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer) จ ำนวน  1  เครือ่ง - - - - 

จัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 9,600 - - - 

จัดซื้อจอภำพ LCD หรอื  LED - 4,300 -100 - 

รวมค่าครุภัณฑ์ 544,810 220,300   - 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     

ค่าบ ารงุรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     

โครงกำรปรับปรุงห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด (Smart City) 
299,000 - - - 

โครงกำรปรับปรุงห้องน้ ำอำคำรส ำนักงำน

เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด 
1,300,000 - - - 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,599,000 - - - 

รวมงบลงทุน 2,143,810 220,300   - 

งบรายจ่ายอื่น     

รายจ่ายอื่น     

รำยจ่ำยอื่น 50,000 50,000 - 50,000 

รวมรายจ่ายอื่น 50,000 50,000  50,000 

รวมงบรายจ่ายอื่น 50,000 50,000  50,000 

งบเงินอุดหนุน     

  เงนิอุดหนุน     
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ปี  2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30,000 - 100 30,000 

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 35,975 - - - 

รวมเงนิอุดหนุน 65,975 -  30,000 

รวมงบเงนิอุดหนุน 65,975 -  30,000 

รวมงานบริหารทั่วไป 32,149,804.20 29,985,480  32,354,860 

งานวางแผนสถติิและวิชาการ     

  งบบุคลากร     

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     

เงินเดอืนพนักงำน 1,243,100 1,295,600 11.98 1,450,800 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 13,500 18,000 - 18,000 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 751,320 896,000 -8.81 817,100 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 24,000 24,000 -31.25 16,500 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,031,920 2,233,600   2,302,400 

รวมงบบุคลากร 2,031,920 2,233,600   2,302,400 

งบด าเนินงาน     

ค่าตอบแทน     

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 85,220 33,500 -70.15 10,000 

ค่ำเชำ่บ้ำน 41,500 3,500 -100 - 

เงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร 76,240 58,000 - 58,000 

รวมค่าตอบแทน 202,960 95,000  68,000 

ค่าใช้สอย     

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 26,979 30,000 -66.67 10,000 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรฯ        

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 191,811.80 175,000 -71.43 50,000 

โครงกำรจัดท ำเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีของเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 
- 100,000 -20 80,000 

โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด    106,440 140,000 -71.43 40,000 

โครงกำรปรับปรุงโปรแกรมระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) 50,000 - 100 50,000 
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ปี  2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
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โครงกำรรับกำรประเมินองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 172,700.18 152,920 -34.61 90,000 

โครงกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน 39,600 10,000 - 10,000 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 1,400 10,000 - 10,000 

รวมค่าใช้สอย 588,930.98 617,920  350,000 

รวมงบด าเนินงาน 791,890.98 712,920  418,000 

งบลงทุน     

  ค่าครุภัณฑ์     

    ครุภัณฑ์ส านักงาน     

จัดซื้อเก้ำอีผู้บ้ริหำร 4,000 - - - 

จัดซื้อเก้ำอีพ้นักงำน 2,000 - - - 

จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ 22,700 - - - 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำรบำนเลื่อนกระจกทรงสงู 13,000 - - - 

จัดซื้อโทรศัพท์ไร้สำย 6,400 - - - 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     

จัดซือ้คอมพวิเตอร์แบบโนต๊บุ๊ค ส ำหรับงำนประมวลผล 21,000 - - - 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 13,870 - - - 

จัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ ขนำด 800 VA 12,800 - - - 

จัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ  - 35,000 -100 - 

รวมค่าครุภัณฑ์ 95,770 35,000  - 

รวมงบลงทุน 95,770 35,200  - 

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 2,919580.98 2,981,520  2,720,400 

งานบรหิารงานคลัง     

 งบบุคลากร     

  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     

เงินเดอืนพนักงำน 5,457,403.03 5,858,260 24.7 7,305,000 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน 67,200 70,800 9.04 77,200 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 107,700 121,200 14.85 139,200 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,508,894.19 1,751,220 10.44 1,934,000 
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เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 143,128 165,200 1.94 168,400 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 7,284,325.22 7,966,680   9,623,800 

รวมงบบุคลากร 7,284,325.22 7,966,680   9,623,800 

งบด าเนินงาน     

  ค่าตอบแทน     

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
16,450 30,000 - 30,000 

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 215,180 233,000 -35.62 150,000 

ค่ำเชำ่บ้ำน 170,400 188,400 14.65 216,000 

เงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร 30,970 41,200 81.55 74,800 

รวมค่าตอบแทน 433,000 492,600   470,800 

ค่าใช้สอย     

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 368,595.38 440,780 2.09 450,000 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เขำ้

ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ 
       

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 264,614.50 230,000 -21.74 180,000 

โครงกำรก่อสร้ำงสขีำว 36,280 40,000 -50 20,000 

โครงกำรกำรตรวจสอบทะเบียนพำณชิย์ 29,880 - - - 

โครงกำรบรกิำรต่อสัญญำตลำดและกำรเชำ่ทรัพยส์ิน

ของเทศบำลฯ นอกสถำนที่และนอกเวลำรำชกำร 
39,520 40,000 - 40,000 

โครงกำรประชำสัมพันธ์ภำษีอำกร ใบอนุญำต

และค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ 
199,952 100,000 -10 90,000 

โครงกำรผลิตบัตรประจ ำตัวผู้ประกอบกำรค้ำตลำดเทศบำลฯ 9,900 - - - 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรที่ปฎบิัติงำนด้ำนกำรเงิน - 70,000 -57.14 30,000 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรที่ปฎิบัติงำนด้ำนพัสดุ - 30,000 - 30,000 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรท่ีปฏิบัติงำนดำ้นกำรเงินและพัสดุ 49,122.20 - - - 

โครงกำรพัฒนำระบบบัญชคีอมพิวเตอร ์e-LAAS 49,000 - - - 

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรส ำรวจแผนที่ภำษี

และทะเบียนทรัพย์สิน 
144,355 123,400 62.07 200,000 
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ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 164,720.73 63,000 42.86 90,000 

รวมค่าใช้สอย 1,355,939.81 1,137,180  1,130,000 

ค่าวัสดุ     

วัสดุส ำนักงำน 1,941,056.09 1,666,000 -18.37 1,360,000 

วัสดุไฟฟ้ำและวทิยุ 8,777 10,000 - 10,000 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 24,893 35,000 - 35,000 

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 8,290 20,000 - 20,000 

วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น 5,693,070.47 4,500,000 20 5,400,000 

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ - 5,000 - 5,000 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,411,481 2,050,000 -17.07 1,700,000 

รวมค่าวัสดุ 10,087,567.56 8,286,000   8,530,000 

รวมงบด าเนินงาน 11,876,507.37 9,915,780   10,130,800 

งบลงทุน     

  ค่าครุภัณฑ์     

    ครุภัณฑ์ส านักงาน     

จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศขนำด 15,000 บีทีย ู 20,000 - - - 

จัดซื้อช้ันวำงแฟ้มเอกสำร (แบบเหล็ก)  38,000 - - - 

    ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง     

จัดซื้อรถจักรยำนยนต์ 44,000 - - - 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 20,000 - - - 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 3,300 - - - 

จัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ 5,900 - - - 

รวมค่าครุภัณฑ์ 131,200 - - - 

รวมงบลงทุน 131,200 - - - 

รวมงานบริหารงานคลัง 19,292,032.59 17,882,460   19,754,600 

รวมแผนงานบรหิารงานทั่วไป 54,361,417.77 50,849,460   54,829,860 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน     

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน     

   งบบุคลากร     

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     

เงินเดอืนพนักงำน 2,023,770.86 2,169,500 6.09 2,301,600 

ค่ำจำ้งลูกจ้ำงประจ ำ 795,688 827,900 2.13 845,500 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 6,151,764.70 6,418,200 5.18 6,750,700 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 769,747 721,200 -2.8 701,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 9,740,970.56 10,136,800   10,598,800 

รวมงบบุคลากร 9,740,970.56 10,136,800   10,598,800 

งบด าเนินงาน     

ค่าตอบแทน         

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์

แก่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 
497,850 450,000 - 450,000 

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 26,240 60,000 -55 27,000 

ค่ำเชำ่บ้ำน 72,000 72,000 - 72,000 

เงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร 20,980 46,700 -72.59 12,800 

รวมค่าตอบแทน 617,070 628,700  561,800 

ค่าใช้สอย     

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 29,705 10,000 - 10,000 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เขำ้

ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ 
       

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 48,072 40,000 50  60,000 

รวมค่าใช้สอย 77,872 50,000  70,000 

ค่าวัสดุ     

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 69,210 100,000 - 100,000 

วัสดุก่อสรำ้ง 6,899 40,000 50 60,000 

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 19,980 10,000 50 15,000 

รวมค่าวัสดุ 96,089 150,000  175,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

รวมงบด าเนินงาน 791,031 828,700  806,800 

งบลงทุน     

ค่าครุภัณฑ์     

ครุภัณฑ์ส านักงาน     

จัดซื้อเก้ำอีบุ้นวม 80,000 - - - 

จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ 35,000 - - - 

จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ 100,000 - - - 

ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว      

จัดซื้อเครื่องซักผำ้ 30,000 - - - 

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 7,000 - - - 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล 22,000 - - - 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 3,700 - - - 

จัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ 6,400 - - - 

รวมค่าครุภัณฑ์ 284,100 -  - 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ      

ก่อสร้ำงศำลำพักผอ่นประจ ำงำนป้องกัน 

และบรรเทำสำธำรณภัย 
450,000 - - - 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 450,000 -  - 

รวมงบลงทุน 734,100 -  - 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

การรักษาความสงบภายใน 
11,266,101.56 10,965,500  11,405,600 

งานเทศกิจ     

  งบบุคลากร     

     เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     

เงินเดอืนพนักงำน 1,186,200 1,232,340 51.39 1,865,700 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน 104,400 138,700 0.36 139,200 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 60,900 67,200 - 67,200 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 2,100,250.32 2,725,400 26.14 3,437,700 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 254,306 303,600 6.52 323,400 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,706,056.32 4,467,240  5,833,200 

รวมงบบุคลากร 3,706,056.32 4,467,240  5,833,200 

งบด าเนินงาน        

ค่าตอบแทน        

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
72,000 73,000 - 73,000 

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 47,840 35,000 -57.14 15,000 

ค่ำเชำ่บ้ำน 48,000 28,000 28.57 36,000 

เงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร 47,800 64,800 31.17 85,000 

รวมค่าตอบแทน 215,640 200,800  209,000 

ค่าใช้สอย        

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 26,500 31,000 61.29 50,000 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เขำ้

ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ 
       

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 49,719.00 64,000 -15.62 54,000 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 39,075.59 50,000 10 55,000 

รวมค่าใช้สอย 115,294.59 145,000  159,000 

ค่าวัสดุ     

วัสดุไฟฟ้ำและวทิยุ 13,944.00 15,000 33.33 20,000 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 4,986.00 5,000 - 5,000 

วัสดุก่อสรำ้ง 14,257 10,000 - 10,000 

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 10,000 35,000 42.86 50,000 

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 4,900 5,000 100 10,000 

วัสดุเครื่องแต่งกำย 49,790 50,000 40 70,000 

รวมค่าวัสดุ 97,877 120,000   165,000 

รวมงบด าเนินงาน 428,811.59 465,800   533,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 
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งบลงทุน     

  ค่าครุภัณฑ์     

ครุภัณฑ์ส านักงาน     

จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ 28,000 - - - 

จัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง 10,000 - - - 

จัดซื้อพัดลมตัง้พื้น 5,000 - - - 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง      

จัดซื้อรถจักรยำน 2 ล้อ 36,000 - - - 

จัดซื้อรถจักรยำนยนต์ 44,000 - - - 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่      

จัดซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี 9,000 - - - 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว      

จัดซื้อเตำอบไมโครเวฟ 13,000 - - - 

รวมค่าครุภัณฑ์ 145,000 -  - 

รวมงบลงทุน 145,000 -  - 

รวมงานเทศกิจ 4,279,867.91 4,933,040    6,366,200 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั     

 งบด าเนินงาน     

ค่าใช้สอย     

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 29,890 10,000 - 10,000 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ 
       

โครงกำรจัดกิจกรรมวัน  อปพร. 40,000 20,000 - 20,000 

โครงกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรรว่มป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำล 
39,900 20,000 -75 5,000 

โครงกำรป้องกันและระงับอัคคภีัยโดยใชชุ้มชนเป็นฐำน 59,980 20,000 - 20,000 

โครงกำรสำธิตให้ควำมรูก้ำรป้องกันและระงับ

อัคคีภัยสถำนที่สังกัดเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 
30,000 - - - 

โครงกำรอบรมเพิ่มศักยภำพเจ้ำหน้ำที่งำนป้องกันฯ 19,765 - - - 
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ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 383,080 300,000 - 300,000 

รวมค่าใช้สอย 602,615 370,000  355,000 

ค่าวัสดุ        

วัสดุไฟฟ้ำและวทิยุ 69,894 40,000 25 50,000 

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 106,606 100,000 - 100,000 

วัสดุเครื่องแต่งกำย 391,800 400,000 - 400,000 

วัสดุเครื่องดับเพลิง 298,500 400,000 - 400,000 

รวมค่าวัสดุ 866,800 940,000  950,000 

รวมงบด าเนินงาน 1,469,415 1,310,000  1,305,000 

รวมงานป้องกันภัยฝา่ยพลเรอืนและระงบัอัคคีภัย 1,469,415 1,310,000  1,305,000 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 17,015,384.47 17,208,540  19,076,800 

แผนงานการศึกษา     

 งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา     

  งบบุคลากร     

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     

เงินเดอืนพนักงำน 5,024,670.94 5,468,240 25.58 6,867,100 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน 146,496 150,000 20 180,000 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 180,550 204,000 23.53 252,000 

ค่ำจำ้งลูกจ้ำงประจ ำ 199,920 207,900 5.68 219,700 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 297,240 309,200 5.05 324,800 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 21,600 10,200 -80.39 2,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,870,476.94 6,349,540  7,845,600 

รวมงบบุคลากร 5,870,476.94 6,349,540  7,845,600 

งบด าเนินงาน     

ค่าตอบแทน     

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์

แก่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 
3,850 25,000 -60 10,000 

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 19,740 20,000 -10 18,000 

ค่ำเชำ่บ้ำน 131,500 138,000 - 138,000 
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เงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร 43,557 59,200 81.76 107,600 

รวมค่าตอบแทน 198,647 242,200   273,600 

ค่าใช้สอย     

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร - 52,000 -23.08 40,000 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เขำ้

ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ 
       

ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 252,276.10 300,000 -10 270,000 

โครงกำรเชื่อมควำมสัมพันธไมตรีเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด

กับเทศบำลเมอืงโอคุอซิุโมะประเทศญี่ปุ่น และสถำบัน

ขงจือ้ มหำวทิยำลัยมหำสำรคำมและเมอืงฝำงเฉิงกำ่ง 

648,572 500,000 20 400,000 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 42,022 150,000 133.3 350,000 

รวมค่าใช้สอย 942,870.10 1,002,000  1,060,000 

ค่าวัสดุ     

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 94,634 140,000 -28.57 100,000 

รวมค่าวัสดุ 94,634 140,000   100,000 

รวมงบด าเนินงาน 1,236,151.10 1,384,200   1,433,600 

งบลงทุน     

  ค่าครุภัณฑ์     

    ครุภัณฑ์ส านักงาน     

จัดซื้อเก้ำอีบุ้นวมมพีนักพิง 4,800 - - - 

จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศชนิดติดผนัง 112,000 - - - 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำนกังำน ประมวลผล  88,000 - - - 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 8,600 - - - 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ / LED 12,000 - - - 

รวมค่าครุภัณฑ์ 225,400 - - - 

รวมงบลงทุน 225,400 - - - 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 7,332,028.04 7,733,740  9,279,200 
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งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศกึษา     

  งบบุคลากร     

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     

เงินเดอืนพนักงำน 90,091,708.48 106,622,900 -4.21 102,130,000 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน 24,525,778.89 12,718,800 45.75 18,537,200 

เงินประจ ำต ำแหน่ง - 67,200 -100 - 

เงินวทิยฐำนะ - 14,760,000 30.54 19,267,200 

ค่ำจำ้งลูกจ้ำงประจ ำ 1,441,080 1,504,200 3.04 1,550,000 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 9,739,280.65 12,340,600 2.35 12,630,800 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 909,952 1,250,740 -6.11 1,174,300 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 126,707,800 149,264,440  155,289,500 

รวมงบบุคลากร 126,707,800 149,264,440  155,289,500 

งบด าเนินงาน     

ค่าตอบแทน     

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์

แก่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 
154,416 482,000 5.81 510,000 

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 4,260 5,000 -10 4,500 

เงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร - 4,800 - 4,800 

รวมค่าตอบแทน 158,676 491,800  519,300 

ค่าใช้สอย     

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 16,200 80,000 - 80,000 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ 
    

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 275,463 250,000 -10 225,000 

ค่ำเครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษำ 995,390 2,103,120 -47.03 1,114,000 

ค่ำเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบำล 215,400 457,200 -46.41 245,000 

ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนรำยหัวระดับประถมศึกษำ 2,471,112 5,549,900 5.84 5,874,000 

ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนรำยหัวระดับอนุบำล 789,435 1,295,400 7.15 1,388,000 

ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมพัฒนำผูเ้รียนระดับอนุบำล 308,740 327,660 7.43 352,000 
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ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนรำยหัวศูนย์พัฒนำ 

เด็กเล็กเทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด 
- 272,000 - 272,000 

ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนรำยหัวศูนย์พัฒนำ 

เด็กเล็กหนองหญ้ำม้ำ 
- 51,000 - 51,000 

ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมพัฒนำผูเ้รียนระดับ

ประถมศึกษำ 
1,328,045 1,402,080 5.91 1,485,000 

โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัย - 350,000 28.57 250,000 

โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำโดยใช้โรงเรยีน

เป็นฐำนในกำรพัฒนำทอ้งถิ่น (SBMLD) 
4,110,000 8,000,000 -25 6,000,000 

โครงกำรจัดซื้อหนงัสอืห้องสมุดโรงเรียนสงักัด

เทศบำลและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ 
800,000 800,000 100 800,000 

โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

ส ำหรับเป็นฐำนในกำรจัดกำรศกึษำตลอดชวีิต 
400,000 400,000 - 400,000 

โครงกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติดในโรงเรียน 55,262 247,000 - 247,000 

โครงกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน - 50,000 - 50,000 

โครงกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศกึษำ - 160,000 - 160,000 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำบุคลำกรผู้ดูแลเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
36,494 42,000 -100 - 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงพัฒนำระบบกำรบริหำร

จัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.เพื่อเข้ำ

สู่ประเทศไทย 4.0 

- - 100 450,000 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรสง่เสริมกำรจัดกระบวนกำร

เรียนกำรสอน กำรบริหำรตำมหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียงฯ 

- - 100 100,000 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำร

จัดท ำแผนและงบประมำณทำงกำรศึกษำ 
- - 100 300,000 

ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมของศูนย์กำรเรียนรูด้้ำน

กำรท่องเที่ยวในสถำนศกึษำ 
- - 100 50,000 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรสง่เสริม อปท.ที่จัดท ำ

แผนพัฒนำกำรศกึษำดีเด่น 
- 420,000 -100 - 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรสร้ำงภูมคิุ้มกันยำเสพติดเด็ก

และเยำวชนนอกสถำนศกึษำ 
- - 100 200,000 

ค่ำใช้จ่ำยปัจจัยพืน้ฐำนส ำหรับเด็กยำกจน

ระดับประถมศึกษำ 
216,000 1,180,000 4.83 1,237,000 

ค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์เน็ตโรงเรียนสังกัดเทศบำล

เมืองร้อยเอ็ด 
112,090.46 134,400 - 134,400 

ค่ำพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ

โรงเรียนสังกัดเทศบำลเมอืงร้อยเอ็ด 
720,084 726,000 -100 - 

ค่ำหนังสือเรียนระดับประถมศกึษำ 1,470,000 2,083,610 3.19 2,150,000 

ค่ำหนังสือเรียนระดับอนุบำล - - 100 164,000 

ค่ำอำหำรกลำงวันนักเรียนโรงเรยีนกีฬำ

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

ค่ำอำหำรกลำงวันระดับอนุบำล – ช้ัน

ประถมศึกษำปีที่6 โรงเรียนสังกัดเทศบำล 
13,965,000 14,732,000 12.73 16,608,000 

ค่ำอำหำรกลำงวันศูนยพ์ัฒนำเด็กเลก็เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 1,008,000 896,000 -12.5 784,000 

ค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองหญ้ำมำ้ 210,000 168,000 -12.5 147,000 

ค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์วัดเหนอื 170,800 196,000 -100 - 

ค่ำอุปกรณ์กำรเรียนระดับประถมศึกษำ 1,080,605 1,139,190 5.95 1,207,000 

ค่ำอุปกรณ์กำรเรียนระดับอนุบำล 143,600 152,400 7.61 164,000 

โครงกำรแข่งขัน SBMLD โรงเรียนสังกัด

เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด 
100,000 10,000 400 50,000 

โครงกำรแข่งขันกิจกรรมทำงวิชำกำรและเข้ำ

ค่ำยฝึกซ้อม 
107,853 110,000 -9.09 100,000 

โครงกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรรว่มกับ

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำร้อยเอ็ดและ

ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

51,840 50,000 - 50,000 

โครงกำรค่ำใช้จำ่ยในกำรประชุมคณะกรรมกำร

ประสำนงำนวิชำกำร ระดับกลุ่มจังหวัด 
- 130,000 -100 - 

โครงกำรเจ้ำภำพงำนมหกรรมจัดกำรศกึษำ

ท้องถิ่นระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- 1,661,200 -100 - 
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โครงกำรจัดพิมพว์ำรสำรกำรศึกษำรำยภำคเรียน 140,000 - - - 

โครงกำรเดก็พิกำรและเดก็พิเศษเรียนร่วม

โรงเรียนเทศบำลวัดป่ำเรไรและโรงเรยีนวัดเวฬุวัน 
199,921.50 150,000 -10 135,000 

โครงกำรนิทรรศกำรแสดงผลงำนทำงวิชำกำร 1,136,180 514,880 35.95 700,000 

โครงกำรนิเทศกำรศกึษำ 19,547 20,000 - 20,000 

โครงกำรประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่จัดท ำแผนพัฒนำกำรศกึษำดีเด่น 
- - 100 100,000 

โครงกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ 39,027 40,000 - 40,000 

โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

ขั้นพื้นฐำนและทัศนศกึษำดูงำน 
29,468 50,000 100 30,000 

โครงกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศกึษำ - - 100 160,000 

โครงกำรเปิดอำคำรเรียนโรงเรียนสังกัด

เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด 
42,450 10,000 - 10,000 

โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนโรงเรียน

สำธิตแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โรงเรียน

อนุบำลกรแก้วและมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฎร้อยเอ็ด 

398,525 350,000 14.29 400,000 

โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้นักเรียน 295,569 573,920 -52.96 270,000 

โครงกำรมอบประกำศนยีบัตรนักเรียนที่

ส ำเร็จกำรศกึษำและประชุมก่อนปิดภำคเรียน 
150,000 142,000 -4.93 135,000 

โครงกำรวันครู 60,000 57,400 -12.89 50,000 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 181,787 450,000 -36.67 285,000 

รวมค่าใช้สอย 35,649,887.96 49,784,360   46,863,400 

ค่าวัสดุ     

วัสดุส ำนักงำน - 100,000 - 100,000 

วัสดุไฟฟ้ำและวทิยุ 661,560 50,000 -80 10,000 

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 18,541,021.76 19,798,800 1.12 20,020,000 

วัสดุก่อสรำ้ง 451,988.08 400,000 - 400,000 

วัสดุวิทยำศำสตร์หรอืกำรแพทย์ 36,161 50,000 - 50,000 

รวมค่าวัสดุ 19,690,730.84 20,398,800  20,580,000 
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รวมงบด าเนินงาน 55,499,294.80 70,674,960   67,962,700 

งบลงทุน     

ค่าครุภัณฑ์     

ครุภัณฑ์ส านักงาน     

เครื่องเคลือบบัตร 8,580 - - - 

เครื่องปรับอำกำศ ขนำดไมต่่ ำกวำ่ 24,000 BTU 75,000 - - - 

จัดซื้อเครื่องถ่ำยเอกสำร 90,000 - - - 

จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ 430,000 - - - 

จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบติดผนัง 476,000 - - - 

จัดซื้อโตะ๊-เก้ำอีค้รูระดับ 3-6 พรอ้มเก้ำอีบุ้นวม 45,000 - - - 

จัดซื้อโต๊ะ-เก้ำอีน้ักเรียนระดับประถมศึกษำ 129,600 - - - 

จัดซื้อโต๊ะ-เก้ำอีน้ักเรียนระดับประถมศึกษำ 

(นอกมำตรฐำน) 
63,000 - - - 

จัดซือ้โต๊ะ-เก้ำอี้นักเรียนระดับประถมศึกษำ มอก. 94,800 - - - 

จัดซื้อโต๊ะ-เก้ำอีน้ักเรียนระดับประถมศึกษำ

และมัธยมศกึษำ 
120,000 - - - 

จัดซื้อโต๊ะ-เกำ้อีนั้กเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 168,000 - - - 

จัดซื้อโต๊ะม้ำหินออ่น 45,000 - - - 

จัดซื้อพัดลมตดิผนัง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 30 นิว้ 47,400 - - - 

จัดซื้อพัดลมไอเย็น  440,000 - - - 

โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้ำขำวเงำ ขำเหล็กชุบโครเมยีม 43,500 - - - 

พัดลมโคจร ขนำด 16 นิว้ 2,000 - - - 

ครุภัณฑ์การศึกษา      

จัดซื้อเครื่องเล่นสไลด์เดอร์ 36,000 - - - 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      

จัดซื้อเครื่องเชื่อมระบบอำร์ค 21,200 - - - 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      

เครื่องขยำยเสียงเคลื่อนที่แบบลำกจูง 45,000 - - - 
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จัดซือ้เคร่ืองขยำยเสียงเคลื่อนทีแ่บบลำกจูงพร้อมไมคล์อย 70,000 - - - 

จัดซื้อเครื่องขยำยเสียงพร้อมอุปกรณ์ 45,000 - - - 

จัดซื้อเครื่องเสยีงพรอ้มอุปกรณ์ Power Mixer 71,560 - - - 

จัดซื้อชุดไมค์ประชุมพร้อมล ำโพง  42,900 - - - 

ไมโครโฟนไร้สำย 24,000 - - - 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่      

เครื่องมัลติมเิดียโปรเจคเตอร์ 448,000 - - - 

จัดซื้อเครื่องฉำยโปรเจคเตอร์ 68,800 - - - 

จัดซื้อเครื่องฉำยภำพวัตถุทึบแสง 55,500 - - - 

จัดซื้อจอโปรเจคเตอร์ มอืดึง(wall screen) 39,200 - - - 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     

จัดซื้อชุดอ่ำงอุน่อำหำร 390,500 - - - 

จัดซื้อตูท้ ำน้ ำเย็นสแตนเลส แบบ 3 ก๊อก 16,300 - - - 

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์     

จัดซื้อกลองพำเหรดขันสกรูหนังแก้ว 21,800 - - - 

จัดซื้อครุภัณฑด์นตรแีละนำฏศลิป์ 1,048,000 - - - 

จัดซื้อพณิโปร่งพร้อมหัวนำค 50,000 - - - 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000 - - - 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300 - - - 

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,797,940    

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ    
 

ค่ำก่อสร้ำงที่นั่งชมกีฬำภำยในโรงยิม 128,000    

ค่ำก่อสร้ำงที่นั่งนักกีฬำ 75,000    

ค่ำก่อสร้ำงแท่นรับรำงวัล 84,000    

ค่ำก่อสร้ำงปรับปรุงทำงเท้ำและถนนคอนกรีต

ภำยในโรงเรียนเทศบำลหนองหญ้ำมำ้ 
300,000   
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ค่ำก่อสร้ำงป้ำยบอกทำงไปสนำมกีฬำ 48,500 - - - 

ค่ำก่อสร้ำงหลังคำคลุมทำงเชื่อมอำคำร

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
300,000 - - - 

ค่ำก่อสร้ำงอัฒจรรย์ ขนำด 5 ช้ัน 500,000 - - - 

โครงกำรกอ่สรำ้งลำน คสล.หน้ำอำคำรเรยีน 198,000 - - - 

โครงกำรติดตั้งรำงรับน้ ำฝน 30,000 - - - 

โครงกำรติดตั้งเหล็กดัดพร้อมอุปกรณ์ 259,600 - - - 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค      

ก่อสร้ำงทำงเชื่อมอำคำรเรียนโรงเรยีน

เทศบำลวัดรำษฎรอุทิศ 
99,000 - - - 

ก่อสร้ำงทำงเชื่อมอำคำรเรียนโรงเรยีน

เทศบำลวัดเวฬุวัน 
428,200 - - - 

ก่อสรำ้งที่แปรงฟันโรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 170,000 - - - 

ก่อสร้ำงรัว้คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียน

เทศบำลหนองหญ้ำม้ำ 
247,000 - - - 

ก่อสร้ำงอัฒจรรย์ 238,000 - - - 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 1,600,000 1,600,000 - 1,600,000 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง     

ค่ำก่อสร้ำปรับปรุงสนำมกีฬำเปตอง 177,000 - - - 

ค่ำทำสีพื้นอเนกประสงค์ 500,000 - - - 

โครงกำรปรับปรุงสนำมกีฬำและบรเิวณ

โดยรอบภำยในโรงเรยีนเทศบำลหนองหญ้ำม้ำ 
500,000 - - - 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,882,300 1,600,000  1,600,000 

รวมงบลงทุน 10,680,240 1,600,000  1,600,000 

งบรายจ่ายอื่น     

รายจ่ายอื่น     

รำยจ่ำยอื่น - 100,000 -50 50,000 

รวมรายจ่ายอื่น - 100,000  50,000 

รวมงบรายจ่ายอื่น - 100,000  50,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

งบเงินอุดหนุน         

เงนิอุดหนุน         

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 1,119,303.46 25,388,000 -0.9 25,160,000 

เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ 25,076,000 - - - 

รวมเงนิอุดหนุน 26,195,303.46 25,388,000  25,160,000 

รวมงบเงนิอุดหนุน 26,195,303.46 25,388,000  25,160,000 

รวมงานระดับก่อนวัยเรยีนและ

ประถมศึกษา 
219,082,638.28 247,027,400  250,062,200 

งานระดับมัธยมศกึษา     

งบบุคลากร     

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     

เงินเดอืนพนักงำน 2,638,670 3,636,500 -8.02 3,345,000 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน 340,900 268,800 44.2 387,600 

เงินวทิยฐำนะ - 453,600 22.49 555,600 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,979,570 4,358,900  4,288,200 

รวมงบบุคลากร 2,979,570 4,358,900  4,288,200 

งบด าเนินงาน     

ค่าใช้สอย     

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่

ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ 
    

คำ่กจิกรรมพัฒนำผู้เรยีนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 1,056,000 1,076,240 3.14 1,110,000 

คำ่กิจกรรมพัฒนำผูเ้รียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 363,850 380,000 21.05 460,000 

คำ่เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 540,000 550,350 3.39 569,000 

คำ่เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 191,500 200,000 21 242,000 

ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว) ระดับ

มัธยมศึกษำตอนต้น 
2,583,770 4,280,500 3.12 4,414,000 

ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว) ระดับ

มัธยมศึกษำตอนปลำย 
598,000 1,520,000 21.05 1,840,000 

ค่ำหนังสือเรียนระดับมัธยมศกึษำ ม.1-ม.6 1,004,073 1,530,000 11.11 1,700,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนรำยหัว (Top Up) 

ระดับมัธยมศกึษำตอนต้น 
- 636,000 -41.04 375,000 

ค่ำปัจจัยพืน้ฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน

ระดับมัธยมศกึษำ ม.1– ม.3 
393,000 1,101,000 3.54 1,140,000 

ค่ำอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนระดับ

มัธยมศกึษำตอนต้น 
504,000 513,660 3.18 530,000 

ค่ำอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนระดับ

มัธยมศกึษำตอนปลำย 
176,180 184,000 25 230,000 

รวมค่าใช้สอย 7,410,373 11,971,750  12,610,000 

รวมงบด าเนินงาน 7,410,373 11,971,750  12,610,000 

รวมงานระดับมัธยมศกึษา 10,389,943 16,330,650  16,898,200 

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ     

งบด าเนินงาน     

ค่าใช้สอย     

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่

ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ 
    

โครงกำรเข้ำค่ำยทำงวิชำกำรตำมกลุ่ม

สำระกำรเรียนรู้ 
249,285 200,000 12.50 225,000 

โครงกำรประกวดวงดนตรี 

"พลำญชัยมิวสิค เฟสติวัล" 
148,000 115,000 17.39 135,000 

โครงกำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศ 1,624,000 2,220,000 10.38 2,450,500 

รวมค่าใช้สอย 2,021,285 2,535,000   2,810,500 

รวมงบด าเนินงาน 2,021,285 2,535,000   2,810,500 

รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 2,021,285 2,535,000   2,810,500 

รวมแผนงานการศึกษา 238,825,894.32 273,626,790   279,050,100 

แผนงานสาธารณสุข     

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     

งบบุคลากร     

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ป ี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

เงินเดอืนพนักงำน 3,059,593.03 3,178,000 6.88 3,396,800 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน 82,710 72,900 - 72,900 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 121,200 121,200 - 121,200 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 822,046.45 849,000 7.84 915,600 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 66,656 64,200 -6.54 60,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,152,205.48 4,285,300  4,566,500 

รวมงบบุคลากร 4,152,205.48 4,285,300  4,566,500 

งบด าเนินงาน     

ค่าตอบแทน     

คำ่ตอบแทนกำรปฏิบตัิงำนนอกเวลำรำชกำร 15,450 6,000 - 6,000 

ค่ำเชำ่บ้ำน 45,200 64,800 11.11 72,000 

เงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร 50,540 81,200 -24.14 61,600 

รวมค่าตอบแทน 111,190 152,000  139,600 

ค่าใช้สอย     

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 287,890 350,000 1.43 355,000 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่

ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ 
        

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 79,836.70 113,000 -20.35 90,000 

โครงกำรพัฒนำและยกระดับมำตรฐำน

ตลำดสดน่ำซือ้เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด 
57,645 190,000 -47.37 100,000 

โครงกำรพัฒนำและยกระดับมำตรฐำน 

สถำนบริกำรแต่งผม-เสริมสวย 
49,090 50,000 - 50,000 

โครงกำรพัฒนำและยกระดับมำตรฐำน 

สถำนประกอบกำร 
33,500 90,000 - 90,000 

โครงกำรร้ำนอำหำรปลอดภัย 94,845 100,000 - 100,000 

โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนัก

ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
269,945 270,000 - 270,000 

โครงกำรสุขำน่ำใช้ 49,849.20 80,000 -25 60,000 

โครงกำรสุขำภบิำลอำหำรในโรงเรียน - 50,000 - 50,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 130,245 90,000 -44.44 50,000 

รวมค่าใช้สอย 1,052,845.90 1,383,000  1,215,000 

ค่าวัสดุ     

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ - 5,000 - 5,000 

รวมค่าวัสดุ - 5,000 - 5,000 

รวมงบด าเนินงาน 1,164,035.90 1,540,000  1,359,600 

งบลงทุน     

ค่าครุภัณฑ์     

ครุภัณฑส์ านักงาน     

จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ - 47,000 -100 - 

รวมค่าครุภัณฑ์ - 47,000  - 

รวมงบลงทุน - 47,000  - 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 5,316,241.38 5,872,300  5,926,100 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข     

 งบบุคลากร     

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     

เงินเดอืนพนักงำน 2,900,591.97 3,258,500 27.03 4,139,300 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน 98,996 102,000 11.76 114,000 

เงินประจ ำต ำแหน่ง - 60,000 30 78,000 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 750,480 1,038,100 33.98 1,390,800 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 91,260 109,200 13.46 123,900 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,841,327.97 4,567,800  5,846,000 

รวมงบบุคลากร 3,841,327.97 4,567,800  5,846,000 

งบด าเนินงาน     

ค่าตอบแทน     

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 39,920 50,000 -100 - 

ค่ำเชำ่บ้ำน 75,000 78,000 - 78,000 

เงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร 4,000 5,800 - 5,800 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

รวมค่าตอบแทน 118,920 133,800  83,800 

ค่าใช้สอย        

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 576,460 138,000 -85.51 20,000 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ 
       

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 32,469 80,000 -37.5 50,000 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพระบบบริกำรหนว่ย 

ปฐมภูมเิทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด 
28,200 30,000 -100 - 

โครงกำรอบรมอำสำสมัครสำธำรณสุขมูล

ฐำนในเขตเมือง (อสม.) 
48,376 50,000 - 50,000 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 106,973 80,000 25 100,000 

รวมค่าใช้สอย 792,478 378,000  220,000 

ค่าวัสดุ        

วัสดุก่อสรำ้ง 114,872.60 - - - 

วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น 1,716 5,000 - 5,000 

วัสดุวิทยำศำสตร์หรอืกำรแพทย์ 371,316.80 60,000 -16.67 50,000 

วัสดุเครื่องดับเพลิง - - 100 5,000 

รวมค่าวัสดุ 487,905.40 65,000  60,000 

รวมงบด าเนินงาน 1,399,303.40 576,800  363,800 

งบลงทุน     

ค่าครุภัณฑ์     

ครุภัณฑ์ส านักงาน     

จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ  56,000    

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     

จัดซือ้รถบรรทุก(ดเีซล) ขนำด 1 ตัน จ ำนวน 1 คัน 722,000    

จัดซื้อผ้ำม่ำนกั้นระหว่ำงหอ้งและเตยีงผู้ป่วย 20,000    

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง      

จัดซื้อถังดับเพลิง ชนิด C 6,000    

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

จัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 3 KVA 70,000 - - - 

รวมค่าครุภัณฑ์ 874,000 - - - 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  - - - 

คำ่บ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีด่ินและสิ่งกอ่สรำ้ง  - - - 

ก่อสร้ำงปรับปรุงถนนภำยในศูนย์บริกำร

สำธำรณสุข 1 (วัดเหนอื) 
300,000 - - - 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 300,000 - - - 

รวมงบลงทุน 1,174,000 - - - 

งบเงินอุดหนุน     

เงนิอุดหนุน      

เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ - 200,000 -25 150,000 

รวมเงนิอุดหนุน - 200,000 - 150,000 

รวมงบเงนิอุดหนุน - 200,000 - 150,000 

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 6,414,631.37 5,344,600  6,359,800 

รวมแผนงานสาธารณสุข 11,730,872.75 11,216,900  12,285,900 

แผนงานสังคมสงเคราะห์     

 งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     

  งบบุคลากร     

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     

เงินเดอืนพนักงำน 2,846,533.91 2,911,080 13.33 3,299,200 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน 67,200 67,200 - 67,200 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 94,200 103,200 - 103,200 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 736,133.13 769,500 21.31 933,500 

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจำ้ง 46,100 49,400 -4.45 47,200 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,790,167.04 3,900,380   4,450,300 

รวมงบบุคลากร 3,790,167.04 3,900,380   4,450,300 

งบด าเนินงาน     

ค่าตอบแทน     

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 58,660 60,000 -16.67 50,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

เงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร 39,040 54,000 -46.3 29,000 

รวมค่าตอบแทน 97,700 114,000  79,000 

ค่าใช้สอย     

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 67,769 150,000 -16.67 125,000 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ 
       

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 186,403 80,000 27.13 101,700 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 125,659.80 70,000 42.86 100,000 

รวมค่าใช้สอย 379,831.80 300,000   326,700 

ค่าวัสดุ     

วัสดุไฟฟ้ำและวทิยุ 3,636 20,000 -50 10,000 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 22,778 30,000 -33.33 20,000 

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 7,736.74 20,000 -50 10,000 

รวมค่าวัสดุ 34,150.74 70,000   40,000 

รวมงบด าเนินงาน 511,682.54 484,000   445,700 

งบลงทุน     

ค่าครุภัณฑ์     

ครุภัณฑ์ส านักงาน     

จัดซื้อเครื่องโทรสำรกระดำษ 6,490    

จัดซื้อแท่นส ำหรับเขียนค ำร้อง -    

จัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง 4,140    

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว      

จัดซื้อตูแ้ช่เครื่องดื่ม 13,900    

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 15,000    

จัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ 3,100    

รวมค่าครุภัณฑ์ 42,630 65,000  - 

รวมงบลงทุน 42,630 65,000  - 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์ 4,344,479.58 4,449,380  4,896,000 
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รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 4,344,479.58 4,449,380  4,896,000 

แผนงานเคหะและชุมชน     

 งานไฟฟ้าถนน     

   งบบุคลากร     

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     

เงินเดอืนพนักงำน 1,784,180 2,316,100 38.26 3,202,300 

เงินประจ ำต ำแหน่ง - 29,000 106.9 60,000 

ค่ำจำ้งลูกจ้ำงประจ ำ 239,000 185,900 -100 - 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 2,408,470 2,710,400 33.19 3,610,000 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 318,443 327,400 35.06 442,200 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,750,093 5,568,800   7,314,500 

รวมงบบุคลากร 4,750,093 5,568,800   7,314,500 

งบด าเนินงาน        

ค่าตอบแทน        

คำ่ตอบแทนกำรปฏิบตัิงำนนอกเวลำรำชกำร 187,360 150,000 -20 120,000 

ค่ำเชำ่บ้ำน 23,400 23,400 - 23,400 

เงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร 40,480 71,800 -15.6 60,600 

รวมค่าตอบแทน 251,240 245,200   204,000 

ค่าใช้สอย     

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 3,557,867.35 4,367,000 -54.43 1,990,000 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ 
       

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 27,499.90 30,000 -66.67 10,000 

โครงกำรจัดระเบียบสำยไฟฟ้ำสำยสื่อสำร

โทรคมนำคมอื่น ๆ ภำยในเขตเทศบำลฯ 
98,300 - - - 

โครงกำรเพิ่มศักยภำพบุคลำกรด้ำนไฟฟ้ำ

และจรำจร 
43,800 - - - 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 649,488.60 700,000 -28.57 500,000 

รวมค่าใช้สอย 4,376,955.85 5,097,000  2,500,000 
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ค่าวัสดุ     

วัสดุไฟฟ้ำและวทิยุ 1,974,593 1,700,000 -41.18 1,000,000 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 99,930 100,000 -10 90,000 

วัสดุก่อสรำ้ง 4,227,396.14 1,813,000 -17.26 1,500,000 

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 146,479.30 150,000 -33.33 100,000 

วัสดุเครื่องแต่งกำย 97,480 100,000 - 100,000 

รวมค่าวัสดุ 6,545,878.44 3,863,000   2,790,000 

รวมงบด าเนินงาน 11,174,074.29 9,205,200   5,494,000 

งบลงทุน     

ค่าครุภัณฑ์     

ครุภัณฑ์ส านักงาน     

จัดซื้อเก้ำอีบุ้นวมชนิดมพีนักพิง 81,250 - - - 

จัดซื้อเก้ำอีพ้ลำสตกิ 80,000 - - - 

จัดซื้อชุดรับแขก 18,000 - - - 

จัดซื้อตูเ้อกสำรชนิด 4 ลิน้ชัก 33,500 - - - 

จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ 95,600 - - - 

จัดซื้อโต๊ะหมูบู่ชำ 12,998 - - - 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

จัดซื้อแคลมป์มเิตอร์ (Clamp Meter) 2,200 - - - 

ครุภัณฑ์อื่น       

จัดซื้อเต็นท์ทรงโค้ง 96,000 - - - 

รวมค่าครุภัณฑ์ 419,548 -  - 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค     

โครงกำรจัดซื้อป้ำยบอกชื่อถนน 291,000 - - - 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 291,000 -   - 

รวมงบลงทุน 710,548 -   - 

รวมงานไฟฟ้าถนน 16,634,715.29 14,774,000   12,808,500 
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งานสวนสาธารณะ     

 งบบุคลากร     

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     

เงินเดอืนพนักงำน 767,940 401,900 48.47 596,700 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,216,060 1,349,600 20.45 1,625,600 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 140,420 137,800 -7.26 127,800 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,124,420 1,889,300   2,350,100 

รวมงบบุคลากร 2,124,420 1,889,300   2,350,100 

งบด าเนินงาน     

ค่าตอบแทน     

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 19,740 30,000 -66.67 10,000 

ค่ำเชำ่บ้ำน 36,000 36,000 - 36,000 

เงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร 43,000 50,000 -100 - 

รวมค่าตอบแทน 98,740 116,000   46,000 

ค่าใช้สอย     

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 5,058,781.94 5,716,000 -49.13 2,908,000 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ 
        

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 25,352.60 30,000 -66.67 10,000 

โครงกำรจัดท ำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภำพ 139,685 - - - 

โครงกำรปรับปรุงและพฒันำมลภำวะของน้ ำในบงึพลำญชัย 25,000 - - - 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 313,102.24 400,000 -25 300,000 

รวมค่าใช้สอย 5,561,921.78 6,146,000   3,218,000 

ค่าวัสดุ     

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 49,484 50,000 -20 40,000 

วัสดุก่อสรำ้ง 148,617.34 350,000 42.86 500,000 

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 39,970.50 40,000 - 40,000 

วัสดุกำรเกษตร 993,124.50 768,000 -60.94 300,000 

วัสดุเครื่องแต่งกำย 39,610 40,000 - 40,000 
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รวมค่าวัสดุ 1,270,806.34 1,248,000   920,000 

รวมงบด าเนินงาน 6,931,468.12 7,510,000   4,184,000 

งบลงทุน     

ค่าครุภัณฑ์     

ครุภัณฑ์การเกษตร     

จัดซื้อปั้มหอยโข่ง  ขนำด 5 แรงม้ำ 43,800 - - - 

จัดซื้อปั้มหอยโข่ง ขนำด 2 แรงม้ำ 17,000 - - - 

ครุภัณฑ์อื่น     

จัดซื้อเก้ำอีม้้ำนั่งไม้กันเกรำแบบยำว 18,000 - - - 

รวมค่าครุภัณฑ์ 78,800 -  - 

รวมงบลงทุน 78,800 -  - 

รวมงานสวนสาธารณะ 9,134,688.12 9,399,300  6,534,100 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     

 งบบุคลากร     

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     

ค่ำจำ้งลูกจ้ำงประจ ำ 481,640 501,700 4.86 526,100 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 5,491,251.61 5,791,800 10.71 6,412,300 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 672,972 621,400 -7.6 574,200 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,645,863.61 6,914,900   7,512,600 

รวมงบบุคลากร 6,645,863.61 6,914,900   7,512,600 

งบด าเนินงาน     

ค่าตอบแทน     

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 209,760 200,000 -10 180,000 

รวมค่าตอบแทน 209,760 200,000  180,000 

ค่าใช้สอย     

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 9,171,853 9,826,000 -43.39 5,028,000 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 18,344 20,000 -10 18,000 

โครงกำรพัฒนำกำรรักษำควำมสะอำดในเขต

เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด 
78,050 100,000 - 100,000 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 3,108,700 2,422,000 3.22 2,500,000 

รวมค่าใช้สอย 12,376,947 12,368,000  7,646,000 

ค่าวัสดุ     

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 329,675 400,000 -10 360,000 

วัสดุก่อสรำ้ง 634,409.85 600,000 -10 540,000 

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 414,961 330,000 -9.09 300,000 

วัสดุวิทยำศำสตร์หรอืกำรแพทย์ 17,000 40,000 - 40,000 

วัสดุเครื่องแต่งกำย 113,450 150,000 - 150,000 

รวมค่าวัสดุ 1,509,495.85 1,520,000   1,390,000 

รวมงบด าเนินงาน 14,096,202.85 14,088,000   9,216,000 

งบลงทุน     

ค่าครุภัณฑ์     

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

จัดซื้อถังคอนเทนเนอร์ 542,000 - - - 

รวมค่าครุภัณฑ์ 542,000 -  - 

รวมงบลงทุน 542,000 -  - 

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 21,284,066.46 21,002,900  16,728,600 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 47,053,469.87 45,176,200  36,071,200 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     

 งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน     

  งบด าเนินงาน     

ค่าใช้สอย     

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ 
    

โครงกำรจัดท ำระบบและข้อมูลชุมชนในเขตเทศบำล 126,290 50,000 140 120,000 

โครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตเทศบำล 13,000 90,000 -44.44 50,000 
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โครงกำรบ้ำนท้องถิ่นประชำรัฐร่วมใจเทิดไท้

องค์รำชัน รำชินี 
- - 100 6,475,000 

โครงกำรปรับปรุงพื้นที่คลองคูเมือง 86,250 115,000 -13.04 100,000 

โครงกำรฝกึอบรมคณะกรรมกำรชุมชน - 10,000 200 30,000 

โครงกำรฝกึอำชีพแก่กลุ่มผู้สนใจ - - 100 50,000 

โครงกำรพัฒนำกำรให้บริกำรประชำชนศูนย์บรกิำรรว่มฯ 47,578 - - - 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร - 30,000 - 30,000 

โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยองค์กรประชำชน 50,000 - - - 

โครงกำรพัฒนำด้ำนสตรแีละครอบครัว - 10,000 - 10,000 

โครงกำรพัฒนำและควบคุมกำรฌำปนกจิสงเครำะห ์ - 30,000 -33.33 20,000 

โครงกำรพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนหอพัก 49,626 40,000 - 40,000 

โครงกำรย้ำยชุมชน / จัดหำที่อยู่ใหม ่ ผูบุ้กรุก

คลองคูเมืองก ำแพงเมอืงร้อยเอ็ดและที่สำธำรณะ 
44,489 145,000 -65.52 50,000 

โครงกำรรณรงค์และป้องกนัยำเสพติดในชุมชน 125,710 20,000 50 30,000 

โครงกำรส่งเสริมกำรตลำด - 10,000 200 30,000 

โครงกำรสนับสนุนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 99,408.50 400,000 -92.5 30,000 

โครงกำรสวัสดีประชำกรอำวุโส 177,080 - - - 

รวมค่าใช้สอย 819,431.50 950,000  7,065,000 

รวมงบด าเนินงาน 819,431.50 950,000  7,065,000 

รวมงานสง่เสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งชุมชน 819,431.50 950,000   7,065,000 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 819,431.50 950,000   7,065,000 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     

  งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
    

   งบบุคลากร     

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     

เงินเดอืนพนักงำน 768,500.80 805,100 5.97 853,200 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 768,500.80 805,100  853,200 

รวมงบบุคลากร 768,500.80 805,100  853,200 
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งบด าเนินงาน     

ค่าตอบแทน     

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 19,740 20,000 -10 18,000 

เงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร 18,490 33,800 0.59 34,000 

รวมค่าตอบแทน 38,230 53,800   52,000 

ค่าใช้สอย     

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ 
    

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร - - 100 10,000 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม - 5,000 -100 - 

รวมค่าใช้สอย - 5,000  10,000 

รวมงบด าเนินงาน 38,230 58,800  62,000 

งบเงินอุดหนุน     

เงนิอุดหนุน     

เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ 400,000 300,000 - 300,000 

รวมเงนิอุดหนุน 400,000 300,000  300,000 

รวมงบเงนิอุดหนุน 400,000 300,000  300,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
1,206,730.80 1,163,900  1,215,200 

งานกีฬาและนันทนาการ     

  งบบุคลากร     

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 210,000 218,400 4.03 227,200 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 210,000 218,400   227,200 

รวมงบบุคลากร 210,000 218,400   227,200 

งบด าเนินงาน     

ค่าใช้สอย     

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
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ปี 2561 

ค่ำพัฒนำครูอำสำ - 6,000 - 6,000 

โครงกำรเก็บตัวฝกึซ้อมนักกีฬำก่อนเข้ำร่วม

กำรแขง่ขันกีฬำนักเรียน อปท.แห่งประเทศ

ไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ 

600,000 847,800 -9.77 765,000 

โครงกำรเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือและยุวกำชำด

กลุ่มโรงเรยีนสังกัดเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 
97,309 100,000 - 100,000 

โครงกำรเข้ำร่วมกำรแขง่ขันกีฬำ  อปท.   

แห่งประเทศไทย   ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 
693,832 728,000 9.89 800,000 

โครงกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแขง่ขันกีฬำ

นักเรียนอปท. แหง่ประเทศไทย รอบชิง

ชนะเลิศ  ระดับประเทศ 

687,815 - 100 800,000 

โครงกำรแข่งขันกีฬำ "บำสเกตบอล พลำญชัยคัพ" 100,000 100,000 - 100,000 

โครงกำรแข่งขันกีฬำตะกร้อ"พลำญชัยคัพ" - - 100 100,000 

โครงกำรแข่งขันกีฬำฟุตซอล "พลำญชัยคัพ" 149,900 100,000 - 100,000 

โครงกำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และหนว่ยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
195,655 200,000  150,000 

โครงกำรเป็นเจ้ำภำพกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน

อปท.แห่งประเทศไทย  รอบชิงชนะเลิศ

ระดับประเทศ  ครัง้ที่  34  “101  เกมส์” 

- 10,981,000 -100 - 

โครงกำรฝกึซ้อมและร่วมกำรแข่งขันกีฬำเพื่อ

ควำมเป็นเลิศ 
87,672 900,000 -100 - 

โครงกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติดในโรงเรยีน 50,000 50,000 - 50,000 

โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ 279,848 275,500 1.63 280,000 

โครงกำรส่งเสรมิกิจกรรมพัฒนำเด็กและเยำวชน 88,900 200,000 -25 150,000 

โครงกำรศูนย์เยำวชนเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด - 50,000 -100 - 

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงดำ้นดนตรีและ

นันทนำกำรส ำหรับเด็ก เยำวชน ประชำชน 

เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด 

399,700 100,000 -100 - 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 149,800 150,000 - 150,000 

รวมค่าใช้สอย 3,580,431 14,788,300  3,551,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

ค่าวัสดุ     

วัสดุวิทยำศำสตร์หรอืกำรแพทย์ 71,719 50,000 60 80,000 

วัสดุเครื่องแต่งกำย 395,000 400,000 12.5 450,000 

วัสดุกีฬำ 197,553 150,000 33.33 200,000 

วัสดุกำรศกึษำ - 10,000 -100 - 

รวมค่าวัสดุ 664,272 610,000  730,000 

รวมงบด าเนินงาน 4,244,703 15,398,300  4,281,000 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 4,454,703 15,616,700  4,508,200 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน     

  งบด าเนินงาน     

ค่าใช้สอย     

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ 
    

โครงกำรจัดงำนประเพณีบุญผะเหวด 90,312 100,000 -50 50,000 

โครงกำรจัดงำนประเพณีสืบสำนต ำนำนเทียนพรรษำ 468,950 500,000 - 500,000 

โครงกำรจัดงำนประเพณีออกพรรษำ   279,500 252,000 19.05 300,000 

โครงกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์ 477,400 245,300 63.07 400,000 

โครงกำรพุทธมำมะกะ 99,100 100,000 -100 - 

โครงกำรจัดงำนเลี้ยงสักกำระเจ้ำพ่อ 

มเหศักดำนุภำพและศำลหลักเมอืง 
- - 100 80,000 

โครงกำรจัดงำนประเพณีสมมำน้ ำคืนเพ็งเส็งประทปี 1,361,798 1,217,000 23.26 1,500,000 

โครงกำรจัดงำนบญุช ำฮะและสักกำระศำลเจ้ำพ่อหลกัเมือง 39,960 40,000 -100 - 

โครงกำรจัดงำนเลีย้งสักกำระเจำ้พอ่มเหศักดำนุภำพ 40,000 40,000 -100 - 

โครงกำรสนับสนุนงำนกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ 

เฉลิมพระเกียรติ 
192,405 94,000 -100 - 

รวมค่าใช้สอย 3,049,425 2,588,300  2,830,000 

รวมงบด าเนินงาน 3,049,425 2,588,300  2,830,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 3,049,425 2,588,300  2,830,000 
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ปี  2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

งานวชิาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว     

  งบบุคลากร     

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     

เงินเดอืนพนักงำน - 14,340 -100 - 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 854,640 870,100 4.02 905,100 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 26,000 24,000 - 24,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 880,640 908,440  929,100 

รวมงบบุคลากร 880,640 908,440  929,100 

งบด าเนินงาน     

ค่าตอบแทน     

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร - 20,000 -10 18,000 

รวมค่าตอบแทน - 20,000  18,000 

ค่าใช้สอย     

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 33,000 25,000 - 25,000 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ 
       

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 2,960 10,000 - 10,000 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 376,140.50 300,000 -16.67 250,000 

รวมค่าใช้สอย 412,100.50 335,000  285,000 

ค่าวัสดุ     

วัสดุไฟฟ้ำและวทิยุ 45,411 50,000 -20 40,000 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 15,000 15,000 - 15,000 

วัสดุก่อสร้ำง - - 100 80,000 

วัสดุวิทยำศำสตร์หรอืกำรแพทย์ 50,810 100,000 -50 50,000 

วัสดุกำรเกษตร 150,775 200,000 -15 170,000 

รวมค่าวัสดุ 261,996 365,000   355,000 

รวมงบด าเนินงาน 674,096.50 720,000   658,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2559 ปี 2560 ยอดต่าง 
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ปี 2561 

งบลงทุน     

ค่าครุภัณฑ์     

ครุภัณฑส์ านักงาน     

จัดซื้อโต๊ะพับหน้ำขำว 30,000 - - - 

จัดซื้อเก้ำอีบุ้นวม(สีเทำ) 37,500 - - - 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ     

จัดซื้อเครื่องขยำยเสียงพร้อมอุปกรณ์ 45,000 - - - 

รวมค่าครุภัณฑ์ 112,500 - - - 

รวมงบลงทุน 112,500 - - - 

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 1,667,236.50 1,628,440 - 1,587,100 

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10,378,095.30 20,997,340 - 10,140,500 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

 งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา     

  งบบุคลากร     

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     

เงินเดอืนพนักงำน 1,282,329.74 1,400,700 16.48 1,631,600 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน 68,385 67,200 - 67,200 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 107,700 85,200 - 85,200 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 122,160 127,100 4.01 132,200 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 24,000 24,000 - 24,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,604,574.74 1,704,200  1,940,200 

รวมงบบุคลากร 1,604,574.74 1,704,200  1,940,200 

งบด าเนินงาน     

ค่าตอบแทน     

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 176,060 300,000 -70 90,000 

ค่ำเชำ่บ้ำน 40,000 42,000 - 42,000 

เงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร 13,470 42,600 62.91 69,400 

รวมค่าตอบแทน 229,530 384,600   201,400 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

ค่าใช้สอย     

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ 
    

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 110,566.10 220,000 -54.55 100,000 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 87,241.20 100,000 -10 90,000 

รวมค่าใช้สอย 197,807.30 320,000   190,000 

ค่าวัสดุ     

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 4,441 5,000 - 5,000 

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 5,645 15,000 - 15,000 

รวมค่าวัสดุ 10,086 20,000  20,000 

รวมงบด าเนินงาน 437,423.30 724,600  411,400 

งบลงทุน     

ค่าครุภัณฑ์     

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED 5,300 - - - 

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,300 -  - 

รวมงบลงทุน 5,300 -  - 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา 
2,047,298.04 2,428,800  2,351,600 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน     

  งบบุคลากร     

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     

เงินเดอืนพนักงำน 2,429,588.66 2,513,300 25.76 3,160,800 

เงินประจ ำต ำแหน่ง - 18,000 - 18,000 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,155,804 1,215,800 23.48 1,501,300 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 79,210 74,200 8.63 80,600 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,664,602.66 3,821,300   4,760,700 

รวมงบบุคลากร 3,664,602.66 3,821,300   4,760,700 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

งบด าเนินงาน     

ค่าตอบแทน     

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร - 20,000 -50 10,000 

ค่ำเชำ่บ้ำน 19,200 19,200 - 19,200 

เงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร 16,880 37,600 6.38 40,000 

รวมค่าตอบแทน 36,080 76,800  69,200 

ค่าใช้สอย     

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 250,000 108,000 - 108,000 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ 
       

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 49,908 50,000 -80 10,000 

โครงกำรประชำสัมพันธ์กำรใช้ผังเมอืงรวม 

เมืองร้อยเอ็ด 
108,610 10,000 800 90,000 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพช่ำงดำ้นเขียนแบบ

ด้วยคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติกำร 
- 20,000 -100 - 

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพพนักงำนขับรถของ

เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด 
18,336 - - - 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 45,054.30 50,000 - 50,000 

รวมค่าใช้สอย 471,908.30 238,000  258,000 

ค่าวัสดุ     

วัสดุส ำนักงำน - 100,000 -100 - 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 3,000 3,000 - 3,000 

วัสดุก่อสรำ้ง 275,697.92 1,800,000 -44.44 1,000,000 

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 3,850 8,000 - 8,000 

รวมค่าวัสดุ 282,547.92 1,911,000   1,011,000 

รวมงบด าเนินงาน 790,536.22 2,225,800   1,338,200 

งบลงทุน     

ค่าครุภัณฑ์     

ครุภัณฑ์ส านักงาน     
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
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จัดซื้อเก้ำอีพ้นักงำนพิงหลัง 9,600 - - - 

จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงำนส ำหรับพนักงำน 15,000 - - - 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง      

จัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนำด 1 ตัน 722,000 - - - 

ครุภัณฑ์การเกษตร       

จัดซื้อเครื่องฉีดน้ ำแรงดันสูง 5,500 - -100 - 

จัดซื้อซัมเมิรท์สูบน้ ำ 65,000 - -100 - 

จัดซื้อไดร์โว่สูบน้ ำ 26,000 - -100 - 

ซัมเมิรท์ ขนำด 11 กิโลวัตต์ 380 โวลล์ 200,000 -   

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       

จัดซื้อเครื่องตบดินแบบรถถัง 18,990 - - - 

จัดซื้อเครื่องมอืวัดระยะดิจิตอล 5,980 - - - 

จัดซื้อเทปวัดระยะสแตนเลส 5,800 - - - 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 27,500 - - - 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ส ี 11,500 - - - 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมกึ (INKET Printer) 7,990 - - - 

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,120,860    

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ     

โครงกำรติดตัง้อุปกรณอ์อกก ำลังกำยกลำงแจง้ 200,000    

ติดตัง้ป้ำยสวนหย่อม 48,000    

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค     

โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงระบบระบำยน้ ำ

ถนนรัฐกิจไคลคลำ ซอย 6/1 
3,510,000 - - - 

โครงกำรซ่อมปรับปรุงสะพำน จส.3 320,000 - - - 

โครงกำรปรับปรุงทำงเท้ำรอบแหลง่

ท่องเที่ยวบึงพลำญชัย ระยะที่ 2 
1,500,000 - - - 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

โครงกำรติดตั้งป้ำยบอกซอย จ ำนวน 30 ป้ำย 300,000 - - - 

โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ ำถนนรณชัย

ชำญยุทธ ช่วงซอย 19 – ซอย 23 
500,000 - - - 

โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ ำถนนรณชัย

ชำญยุทธ เชื่อม ซอย 45 
250,000 - - - 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,628,000 -  - 

รวมงบลงทุน 7,748,860 -  - 

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 12,203,998.88 6,047,100  6,098,900 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14,251,296.92 8,475,900  8,450,500 

แผนงานการพาณิชย์     

 งานตลาดสด     

งบด าเนินงาน     

ค่าตอบแทน     

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 9,880 10,000 - 10,000 

รวมค่าตอบแทน 9,880 10,000  10,000 

ค่าใช้สอย     

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 1,919,590.97 2,112,000 -48.58 1,086,000 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ 
       

โครงกำรท ำบุญตลำด 90,000 - - - 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 222,600 380,000 5.26 400,000 

รวมค่าใช้สอย 2,232,190.97 2,492,000  1,486,000 

ค่าวัสดุ     

วัสดุไฟฟ้ำและวทิยุ 96,126.50 20,000 150 50,000 

วัสดุก่อสรำ้ง 87,700.39 - 100 100,000 

รวมค่าวัสดุ 183,826.89 20,000   150,000 

รวมงบด าเนินงาน 2,425,897.86 2,522,000  1,646,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

งบลงทุน     

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค     

โครงกำรปรับปรุงทำงเท้ำตลำดทุ่งเจริญ 139,000 - - - 

โครงกำรปรับปรุงหลังคำทำงเข้ำตลำดหนองแคน 250,000 - - - 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรงุทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง      

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศนศ์ำลปู่โกปู่โน 

ในตลำดทุ่งเจรญิ 
136,000 - - - 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 525,000 -  - 

รวมงบลงทุน 525,000 -  - 

งบเงินอุดหนุน     

เงนิอุดหนุน     

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 108,153.12 - - - 

รวมเงนิอุดหนุน 108,153.12 -  - 

รวมงบเงนิอุดหนุน 108,153.12 -  - 

รวมงานตลาดสด 3,059,050.98 2,522,000  1,646,000 

งานโรงฆ่าสัตว์     

 งบบุคลากร     

  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     

เงินเดอืนพนักงำน 357,359.72 511,000 5.13 537,200 

ค่ำจำ้งลูกจ้ำงประจ ำ 182,441.94 4,400 -100 - 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 380,400 331,300 40.51 465,500 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 45,180 51,200 40.63 72,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 965,381.66 897,900   1,074,700 

รวมงบบุคลากร 965,381.66 897,900   1,074,700 

งบด าเนินงาน     

ค่าตอบแทน     

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 13,080 30,000 -10 27,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

เงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร 4,260 5,800 - 5,800 

รวมค่าตอบแทน 17,340 35,800  32,800 

ค่าใช้สอย     

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 2,035,869.35 2,160,000 -50 1,080,000 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ 
    

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 9,000 15,000 -13.33 13,000 

โครงกำรท ำบุญโรงฆ่ำสัตว์เทศบำลเมอืง

ร้อยเอ็ด 
23,900 30,000 -100 - 

โครงกำรบ้ำนพักสุนัขจรจัด  เทศบำลเมอืง

ร้อยเอ็ด 
49,200 65,000 - 65,000 

โครงกำรพัฒนำสถำนที่จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์

สะอำดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค 
34,306 60,000 -33.33 40,000 

โครงกำรรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันควบคุม

โรคพิษสุนัขบ้ำ 
24,690 30,000 - 30,000 

โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคระบำดจำกสัตว์

สู่คน 
- 20,000 -50 10,000 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 441,611 300,000 33.33 400,000 

รวมค่าใช้สอย 2,618,576.35 2,680,000  1,638,000 

ค่าวัสดุ     

วัสดุไฟฟ้ำและวทิยุ - - 100 10,000 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 76,832 60,000 16.67 70,000 

วัสดุก่อสรำ้ง - 20,000 - 20,000 

รวมค่าวัสดุ 76,832 80,000  100,000 

รวมงบด าเนินงาน 2,712,748.35 2,795,800  1,770,800 

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 3,678,130.01 3,693,700  2,845,500 

รวมแผนงานการพาณชิย์ 6,737,180.99 6,215,700  4,491,500 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

แผนงานงบกลาง     

  งบกลาง     

ค่ำช ำระหนี้เงนิต้น 7,388,014.11 6,911,460 100.31 13,844,500 

ค่ำช ำระดอกเบีย้ 1,280,806.61 1,666,200 89.37 3,155,300 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,275,068 2,260,500 15.06 2,601,000 

เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ - 25,534,800 -2.21 24,969,600 

เบีย้ยังชีพคนพิกำร - 4,252,800 30.25 5,539,200 

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 232,000 252,000 - 252,000 

ส ำรองจำ่ย 72,400.48 624,000 -83.97 100,000 

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน 1,749,946.66 1,837,500 -22.39 1,426,000 

เงินช่วยพิเศษ 30,600 32,000 -6.25 30,000 

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
3,505,806 3,519,000 5.77 3,722,000 

เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญ (ชคบ.) 1,205,740.57 1,170,000 - 1,170,000 

เงินบ ำเหน็จลูกจำ้งประจ ำ 221,472.72 481,100 11.27 535,300 

รวมงบกลาง 17,961,855.15 48,541,360  57,344,900 

รวมแผนงานงบกลาง 17,961,855.15 48,541,360 11.14 57,344,900 

รวมทุกแผนงาน 423,479,378.62 487,707,570 1.23 493,702,260 

79 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอ เมืองร้อยเอ็ด   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 493,702,260 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง   

หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

     งานบริหารงานทั่วไป      รวม 32,354,860 บาท 

          งบบุคลากร       รวม 22,968,260 บาท 

            เงนิเดือน(ฝ่ายการเมือง)     รวม  6,208,560 บาท 

เงนิเดือนนายก/รองนายก เทศมนตรี          จ านวน   1,429,920 บาท 

-  เงินเดอืนนำยกเทศมนตรี  ตั้งไว้  540,000 บำท เพื่อจ่ำย 

เป็นเงินเดือนของนำยกเทศมนตรี  โดยค ำนวณตั้งจ่ำย 12 เดือน 

(45,000 บำท / เดือน)     

-  เงินเดือนรองนำยกเทศมนตรี    ตั้งไว้   889,920   บำท   

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนของรองนำยกเทศมนตรี  โดยค ำนวณตั้งจ่ำย  

12  เดือน  (รองนำยกฯ  3  ท่ำนๆ ละ 24,720  บำท/ เดือน)  

ตำมบัญชีท้ำยระเบียบกระทรวงมหำดไทย    ว่ำด้วย

เงินเดือน    เงินค่ำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของ

นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล  รอง

ประธำนสภำ เ ทศบำล   สมำ ชิกสภำ เทศบำล  เ ลขำนุ ก ำ ร

นำยกเทศมนตรี   ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี    และกำรจ่ำยค่ำเบี้ย

ประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ. 2554  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2557  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
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เงนิค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก          จ านวน    351,000     บาท 

-  เงินประจ ำต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี  ตั้งไว้  108,000  บำท   

เพื่อจำ่ยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี   โดยค ำนวณตั้งจ่ำย  12  

เดือน (เดือนละ  9,000  บำท) 

-  เงินประจ ำต ำแหน่งรองนำยกเทศมนตรี  ตั้งไว้  243,000 

บำท   เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของรองนำยกเทศมนตรี 3 ท่ำน 

โดยค ำนวณตั้งจำ่ย 12 เดือน (รองนำยกฯ 3 ท่ำนๆ ละ 6,750 บำท/เดือน) 

ตำมบัญชีท้ำยระเบียบกระทรวงมหำดไทย   ว่ำด้วยเงนิเดือน    

เงินคำ่ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยกเทศมนตรี  

รองนำยกเทศมนตรี   ประธำนสภำเทศบำล  รองประธำนสภำเทศบำล  

สมำชิกสภำเทศบำล  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี 

และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ .ศ. 2554  แก้ไข

เพิ่มเติมถึง   (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557   โดยค ำนวณตั้งจ่ำย  12  เดือน (รอง

นำยกฯ 3 ท่ำน ๆ ละ 6,750 บำท / เดือน) (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

เงนิค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก เทศมนตรี  จ านวน    351,000     บาท 

-  เงินคำ่ตอบแทนพิเศษของนำยกเทศมนตรี   ตั้งไว้  108,000  

บำท   เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษของนำยกเทศมนตรี  โดยค ำนวณ

ตั้งจำ่ยไว้  12  เดือน  (เดือนละ 9,000  บำท)   

 -  เงินค่ำตอบแทนพิเศษของรองนำยกเทศมนตรี  ตั้งไว้  

243,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษรองนำยกเทศมนตรี   3   

ท่ำน  โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้  12  เดือน  (รองนำยกฯ  3  ท่ำนๆละ  6,750  

บำท/ เดือน)   

 ตำมบัญชีท้ำยระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินเดือน  เงิน

ค่ำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยกเทศมนตรี   รอง

นำยกเทศมนตรี  ประธำนสภำเทศบำล  รองประธำนสภำเทศบำล  

สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี 

และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ .ศ. 2554  แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
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เงนิค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี    จ านวน   513,000   บาท 

-  เงินคำ่ตอบแทนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี  ตั้งไว้   

378,000  บำท    เพื่อจำ่ยเป็นเงินเดือนของเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี   

2   ท่ำน  โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ 12 เดือน (เลขำนุกำรนำยกฯ 2 ท่ำนๆ 

ละ  15,750 บำท/เดือน)  

-  เงินคำ่ตอบแทนที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  ตั้งไว้  135,000  

บำท  เพื่อจำ่ยเป็นเงินเดือนของที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  1  ท่ำน  โดย

ค ำนวณตัง้จ่ำยไว้  12  เดือน (เดือนละ 11,250 บำท)  

ตำมบัญชีท้ำยระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินเดือน  

เงินค่ำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยกเทศมนตรี  

รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล    รองประธำนสภำเทศบำล  

สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี     ที่ปรึกษำ

นำยกเทศมนตรี   และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล 

พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557   (ส ำนัก

ปลัดเทศบำล) 

 

เงนิค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.           จ านวน    3,563,640    บาท 

-  ค่ำตอบแทนประธำนสภำเทศบำล ตั้งไว้  296,640  บำท    

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนของประธำนสภำเทศบำล  ตำมบัญชีท้ำย

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินเดือน  เงินค่ำตอบแทนและ

ประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี 

ประธำนสภำเทศบำลรองประธำนสภำเทศบำล  สมำชิกสภำเทศบำล 

เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำ

เบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ. 2554  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยค ำนวณตั้งจ่ำย 12 เดือน  (24,720 บำท/เดือน) 

(ส ำนักปลัดเทศบำล) 
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-  ค่ำตอบแทนรองประธำนสภำเทศบำล  ตั้งไว้  243,000   

บำท  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนของรองประธำนสภำเทศบำล ตำมบัญชี

ท้ำยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทนและ

ประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี 

ประธำนสภำเทศบำลรองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล 

เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำ

เบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ. 2554  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ

ที่ 2)  พ.ศ. 2557   โดยค ำนวณตั้งจ่ำย 12 เดือน ( 20,250  บำท/

เดือน) (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

 -  ค่ำตอบแทนสมำชิกสภำเทศบำล   ตั้งไว้  3,024,000  

บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนของสมำชิกสภำเทศบำล ตำมบัญชีท้ำย

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินเดือน  เงินค่ำตอบแทนและ

ประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี 

ประธำนสภำเทศบำลรองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล 

เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำ

เบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ. 2554  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2557  โดยค ำนวณตั้งจำ่ย  12  เดือน  (16  คนๆ ละ 15,750  

บำท/ เดือน) (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม      16,759,700  บาท 

เงนิเดือนพนักงาน             จ านวน    11,329,800  บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นเงินเดือนแก่พนักงำนเทศบำลตำมต ำแหน่ง 

และอัตรำที่ได้รับอนุมัติ  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี  

(ส ำนักปลัดเทศบำล  7,409,800 บำท  งำนทะเบียนรำษฎร  

1,794,100 บำท  และกองวิชำกำรและแผนงำน  2,125,900  บำท) 
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เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     จ านวน     408,200   บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นเงินค่ำตอบแทนของพนักงำนเทศบำล ฯ ที ่
ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งตำมกฎหมำย ว่ำด้วยเงินเดือนและเงิน

ประจ ำต ำแหน่งและมีสทิธิ์ได้รับเงินค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนเท่ำกับ

อัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งที่ได้รับอยู่และเพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน

พิเศษของพนักงำนเทศบำล  และลูกจ้ำงประจ ำที่ได้รับกำรปรับ

อัตรำเงินเดอืน   ตำมบัญชีอัตรำเงินเดอืนใหม่  หรือที่ได้รับเงินเดือน

ตำมบัญชีอัตรำเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงรวมทั้งเพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำ

ครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนเทศบำล (ส ำนักปลัดเทศบำล 

341,000  บำท   และกองวิชำกำรและแผนงำน  67,200  บำท) 
 

เงนิประจ าต าแหน่ง       จ านวน      478,800   บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับพนักงำนเทศบำล 

ผูม้ีสทิธิ์ได้เงนิประจ ำต ำแหน่งทุกประเภท  (ส ำนักปลัดเทศบำล

375,600  บำท งำนทะเบียนรำษฎร  18,000 บำท และกองวิชำกำร

และแผนงำน 85,200 บำท) 
 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า      จ านวน        500,500   บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นเงินค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ตำมต ำแหน่งและ

อัตรำที่ได้รับอนุมัติ  พร้อมเงนิปรับปรุงคำ่จ้ำงประจ ำปี (ส ำนักปลัด 

เทศบำล 233,200 บำท  และงำนทะเบียนรำษฎร  267,300  บำท) 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จ านวน   3,686,100    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงให้กับพนักงำน

จ้ำงฯ (ส ำนักปลัดเทศบำล 1,604,300  บำท  งำนทะเบียนรำษฎร  

521,100 บำท และกองวิชำกำรและแผนงำน  1,560,700 บำท) 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จ านวน   3,686,100    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงให้กับพนักงำน

จ้ำงฯ (ส ำนักปลัดเทศบำล 1,604,300  บำท  งำนทะเบียนรำษฎร  

521,100 บำท และกองวิชำกำรและแผนงำน  1,560,700 บำท) 
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เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      จ านวน   356,300  บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวให้กับพนักงำนจ้ำงฯ   

(ส ำนักปลัดเทศบำล  168,800  บำท  งำนทะเบียนรำษฎร  42,000 บำท 

และกองวิชำกำรและแผนงำน  145,500  บำท) 
 

งบด าเนินการ       รวม  9,306,600 บาท 

ค่าตอบแทน       รวม    615,600 บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่   จ านวน     65,000     บาท 

      องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      แยกเป็น 

-  เงินรำงวัลกรรมกำรสอบ  ตัง้ไว้   20,000   บำท    เพื่อจำ่ยเป็น 

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบแขง่ขันเป็นพนักงำนเทศบำล และคณะกรรมกำร

สอบวินัยตำมระเบียบฯ และเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยของคณะกรรมกำรประเมินบุคคล

และผลงำนในกำรประชุมและตรวจพิจำรณำผลงำน ในกำรเลื่อนระดับของ

พนักงำนเทศบำลตำมประกำศ  ก.ท.จ. ร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำล    (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

- เงินตอบแทนเจ้ำหนำ้ที่ในกำรเลือกตั้ง   ตั้งไว้   30,000   บำท   

เพื่ อจ่ ำย เป็นค่ ำตอบแทนแก่ เจ้ ำหน้ ำที่ ที่ ปฏิบั ติ ง ำนกำร เลือกตั้ ง  เ ช่น   

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเทศบำล  (กกต.เทศบำล)  เจ้ำพนักงำน

ด ำเนนิกำรเลือกตั้ง  เจ้ำหนำ้ที่รักษำควำมปลอดภัย  พนักงำนเทศบำล  พนักงำน

จำ้งฯ  เป็นต้น  โดยใหเ้ป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

- ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรสำมัญประจ ำสภำเทศบำล   ตั้งไว้    

15,000   บำท    เพื่อจ่ำยเป็นเบี้ยประชุมของสมำชิกสภำเทศบำลที่ได้รับแต่งตั้ง 

ให้เป็นคณะกรรมกำรสำมัญประจ ำสภำเทศบำล 2 คณะ ตำมข้อ 6 แห่งระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน  เงินค่ำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน

อย่ำงอื่นของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล  รอง

ประธำนสภำเทศบำล      สมำชิกสภำเทศบำล     เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี   

ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจำ่ยค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ. 

2554  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จ านวน    62,000      บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ 

รำชกำร ให้แก่พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจำ้งฯ ที่มำปฏิบัติ

รำชกำรนอกเวลำรำชกำร   ซึ่งเป็นงำนเร่งดว่นนอกเวลำรำชกำร

ปกติ   หรอืงำนที่ไม่อำจท ำในเวลำรำชกำร   ฯลฯ  (ส ำนักปลัด 

เทศบำล  34,000 บำท  งำนทะเบียนรำษฎร  10,000 บำท และ

กองวิชำกำรและแผนงำน  18,000  บำท) 
 

ค่าเช่าบ้าน               จ านวน      309,600     บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเชำ่บ้ำนให้กับพนักงำนเทศบำลที่มีสทิธิ์ 

ตำมระเบียบฯ (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน     179,000     บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำน

เทศบำลและลูกจ้ำงประจ ำที่มีสิทธิ์จะได้รับตำมระเบียบฯ   (ส ำนัก

ปลัดเทศบำล  172,500 บำท   งำนทะเบียนรำษฎร   4,000 บำท   

และกองวิชำกำรและแผนงำน 2,500  บำท) 
 

ค่าใช้สอย       รวม 3,411,000 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร         จ านวน 1,646,000  บาท 

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ  ดังนี้ 

ก.  ค่ำจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกดูแลรักษำควำมสะอำด   

ตั้งไว้   1,188,000 บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำควำม

สะอำดอำคำรส ำนั กงำน เทศบำลเมื องร้อย เอ็ ด   3  หลั ง  

ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด , ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

2  แหง่ สถำนแสดงพันธุ์สัตว์น้ ำเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 1 แห่ง , ศูนย์

เสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำยเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 1 แห่ง , 

ส ำนักงำนป้องกันฯ ศูนย์ อปพร. ห้องประชุม ห้องวิทยุสื่อสำร  และ

อำคำรที่พักเจำ้หนำ้ที่ป้องกันฯ  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
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ข.  ค่ำจำ้งเหมำบริกำรและค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ   ตั้งไว้  

458,000   บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

ต่ำง ๆ   เช่น  ค่ำจ้ำงเหมำก ำจัดปลวก  ค่ำจ้ำงท ำสิ่งของที่จ ำเป็นในกำร

ปฏิบัติงำน ค่ำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำง ๆ  ค่ำเย็บหนังสือ

หรือเข้ำปกหนังสือ  ค่ำบ ำรุงรักษำและแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์  ระบบ

โปรแกรมของชุดโมบำยยูนิต (Mobile Unit ชุดเคลื่อนที่)  ค่ำโฆษณำ

เผยแพร่  ตำมสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ  ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่เข้ำลักษณะ

รำยจ่ำยประเภทนี้  (ส ำนักปลัดเทศบำล  58,000 บำท งำนทะเบียน

รำษฎร 50,000 บำท  และกองวิชำกำรและแผนงำน  350,000  บำท) 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   จ านวน    250,000    บาท 

ก.  ค่ำรับรองในกำรตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตัง้ไว้    

200,000  บำท   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรับรองและเลี้ยงรับรอง  ค่ำอำหำร ค่ำ

เครื่องดื่ม  และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่ เกี่ยวข้องในกำรเลี้ยงรับรองซึ่ง

จ ำเป็นต้องจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรอง  เพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

ที่มำตรวจงำน  หรือนิเทศงำนหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษำดูงำนและ

เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยถือ

เกณฑต์ั้งจำ่ยได้ไม่เกินร้อยละ 1  ของรำยได้จริง  ของปีงบประมำณที่ล่วง

มำ (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ำยขำดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให ้

ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที่ มท 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่  28 

กรกฎำคม  2548)  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

ข. ค่ำรับรองประชุมสภำท้องถิ่นหรอืคณะกรรมกำรหรอื 

คณะอนุกรรมกำร  ตั้งไว้  20,000  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรองใน

กำรประชุมสภำท้องถิ่น หรือคณะกรรมกำร หรือ คณะอนุกรรมกำร  ที่

ได้รับแต่งตั้งตำมกฎหมำยหรือตำมระเบียบ หรือหนังสือสั่งกำรของ

กระทรวงมหำดไทยหรือกำรประชุม ระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับ

รัฐวิสำหกิจ หรือเอกชน  ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที่  มท  

0808.4/ว 2381 ลงวันที่  28  กรกฎำคม  2548  (ส ำนักปลัดเทศบำล)) 
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ค. ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ   ตั้งไว้  30,000   บำท  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในงำนพิธีกำรทำงศำสนำ   เช่น   พำนพุ่ม   

พวงมำลำ  ค่ำเครื่องไทยธรรมพร้อมปัจจัย  ค่ำดอกไม้  ธูปเทียน

ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่จ ำเป็นในงำนพิธีทำงศำสนำ  (ส ำนัก

ปลัดเทศบำล) 

 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      จ านวน    845,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ

คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล  ประธำนสภำเทศบำล รอง

ประธำนสภำเทศบำล  พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและ

พนักงำนจ้ำงฯ  ตำมระเบียบฯ  ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เข้ำลักษณะ

รำยจ่ำยประเภทนี้ (ส ำนักปลัดเทศบำล  800,000 บำท  งำน

ทะเบียนรำษฎร 9,000 บำท  และกองวิชำกำรและแผนงำน  

36,000  บำท) 
 

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถิ่น  จ านวน  10,000  บาท  

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ 

กำรเลือกตั้ งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น   เ ช่น  

ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำวัสดุส ำนักงำน  ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำง

และเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ    ที่จ ำเป็นในกำรจัดโครงกำรนี้  

ผู้เข้ำอบรมประกอบด้วย  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  กรรมกำรประจ ำ

หน่วยเลือกตั้ง  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริม

ควำมรู้ ควำมสนใจเกี่ยวกับกิจกำรของท้องถิ่น  แผนพัฒนำท้องถิ่น

สี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เทศบำลเมืองร้อยเอ็ดประจ ำปี 2561 

หนำ้ 266) (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
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โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรม     จ านวน    30,000     บาท   

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมด้ำนคุณธรรม 

จริยธรรม แก่บุคลำกรในสังกัดเทศบำลฯ  เช่น  ค่ำตอบแทน

วิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุในกำร

อบรมและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่ เกี่ยวข้องกับโครงกำรนี้  (ตำม

โครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกร  

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เทศบำลเมือง

ร้อยเอ็ดประจ ำปี 2561 หนำ้ 276)  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

โครงการจัดงานวันเทศบาล       จ านวน    100,000    บาท     

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรวันเทศบำล   เชน่    

ค่ำเครื่องไทยธรรมพรอ้มปัจจัย   ค่ำเครื่องสักกำระพระภูมิเจ้ำที่ ค่ำ

วัสดุจัดกิจกรรมบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์  ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำร

ว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนของเทศบำลฯ   

ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นในกำรจัดงำนวันเทศบำล (ตำมโครงกำร

ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมควำมรู้ควำมสนใจเกี่ยวกั บ

กิจกำรของท้องถิ่น  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  

เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  ประจ ำปี 2561 หน้ำ 265) (ส ำนัก

ปลัดเทศบำล) 
 

โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  จ านวน    30,000    บาท   

ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างฯ ดีเด่น 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรคัดเลือกพนักงำนเทศบำล 

พนักงำนครูเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงฯ ดีเด่น  เช่น  

ค่ำจัดท ำโล่รำงวัลและใบประกำศ   และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นใน

กำรจัดโครงกำรนี้ (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ

ประสิทธิภำพบุคลำกร   แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 

2564)  เทศบำลเมืองร้อยเอ็ดประจ ำปี 2561 หน้ำ 278) (ส ำนัก

ปลัดเทศบำล) 
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โครงการอบรมความรู้เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน  จ านวน    50,000    บาท 

-   เพือ่จำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม  เพื่อให้ควำมรู ้

เฉพำะด้ำนแก่พนักงำนเทศบำลต ำแหน่งบริหำร  เช่น ค่ำตอบแทน

วิทยำกร  ค่ำวัสดุส ำนักงำน  ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินกำร  ตำมโครงกำรนี ้ 

(ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกร  

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เทศบำลเมอืงร้อยเอ็ด

ประจ ำปี 2561 หนำ้ 275)  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

 

โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน    จ านวน     30,000     บาท   

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม    เพื่อให้ควำมรู้ 

พื้นฐำนและควำมรู้เฉพำะด้ำนแก่พนักงำนเทศบำลต ำแหน่งปฏิบัติ  

เ ช่น  ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำวัสดุส ำนักงำน  ค่ำอำหำร  

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นในกำร

ด ำเนินกำร  ตำมโครงกำรนี้  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำร

พัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกร  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 

- 2564)  เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ดประจ ำปี 2561 หน้ำ 275)  (ส ำนัก

ปลัดเทศบำล) 

 

โครงการจัดงานวันท้องถ่ินไทย       จ านวน    50,000     บาท   

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย   

ซึ่งตรงกับวันที่  18  มีนำคมของทุกปี  เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหำ

กรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  รัชกำล

ที่  5  ในกำรจัดนิทรรศกำรผลงำนของ อปท. ค่ำอำหำรว่ำง  

เครื่องดื่ม  ค่ำซื้อเครื่องรำชสักกำระ  ค่ำประดับตกแต่งสถำนที่   

เป็นต้น  และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่ เกี่ยวข้องกับโครงกำรนี้ (ตำม

โครงกำรส่งเสริมควำมรู้ควำมสนใจเกี่ยวกับกิจกำรของท้องถิ่น  

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เทศบำลเมอืงร้อยเอ็ด

ประจ ำปี 2561 หนำ้ 266) (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการด้านประกันสังคม  จ านวน   30,000   บาท   

และสวัสดิการด้านอื่น ๆ   

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ 

เกี่ยวกับสวัสดิกำรด้ำนประกันสังคม  และสวัสดิกำรด้ำนอื่น ๆ   

ส ำหรับพนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำงฯ  เช่น   

ค่ำตอบแทนวิทยำกร   ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรนี้ (ตำมโครงกำร

ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกร  แผนพัฒนำ

ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด

ประจ ำปี 2561 หนำ้ 276)  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

 

โครงการบริการด้านบัตรประจ าตัวประชาชนเคลื่อนท่ี       จ านวน    10,000    บาท     

เน่ืองในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฯ  เช่น  ค่ำติดตั้ง

ระบบเครือข่ำย  ค่ำเ ชื่อมต่อสัญญำณอินเตอร์เน็ต  ค่ำป้ำย

ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ  และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ

โครงกำร (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุง

ทะเบียนและบัตร  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี    (พ.ศ.  2561 - 2564)  

เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ประจ ำปี 2561 หน้ำ 360) (งำนทะเบียน

รำษฎร) 
 

โครงการประกวดส านักทะเบียนดีเด่น       จ านวน     20,000     บาท     

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฯ  เชน่  ค่ำจำ้งท ำ 

สื่อวีดีทัศน์   ค่ำจัดท ำเอกสำรสรุปกำรด ำเนินงำน ค่ำป้ำย

โครงกำรฯ  ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  และค่ำใช้จ่ำย

อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำร

พัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกร   แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.  

2561 - 2564)  เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  ประจ ำปี  2561  หน้ำ 

355) (งำนทะเบียนรำษฎร) 
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โครงการพัฒนาเสริมทักษะด้านภาษาให้กับบุคลากร จ านวน     20,000     บาท     

ส านักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด         

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฯ  เช่น ค่ำตอบแทน

วิทยำกร   ค่ำวัสดุส ำนักงำน   ค่ำจัดท ำเอกสำรในกำรอบรม  

ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์

โครงกำรและค่ำใช้จ่ำยอื่น   ๆ  ที่ เกี่ยวข้องกับโครงกำร (ตำม

โครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกร   

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561 - 2564) เทศบำลเมอืงร้อยเอ็ด  

ประจ ำปี  2561  หนำ้ 279)  (งำนทะเบียนรำษฎร) 

 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน     290,000     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมครุภัณฑ์และ

สิ่งก่อสร้ำงของหน่วยงำนนี้   เช่น  รถยนต์  รถจักรยำนยนต์    

เครื่องปรับอำกำศ  เครื่องปริ้นเตอร์   กล้องถ่ำยรูป  เครื่อง

คอมพิวเตอร์  อำคำรส ำนักงำนบ้ำนพักพนักงำน ฯลฯ ตลอดจน

ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่ เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้     (ส ำนัก

ปลัดเทศบำล  250,000 บำท งำนทะเบียนรำษฎร  10,000 บำท  

และกองวิชำกำรและแผนงำน  30,000  บำท) 

 

ค่าวัสดุ        รวม   890,000 บาท 

วัสดุส านักงาน      จ านวน   350,000 บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำนที่จ ำเป็นต้องใช้  ค่ำ 

วำรสำร สิ่งพิมพ์ ที่ได้จำกกำรซื้อหรือกำรจ้ำงพิมพ์  เช่น วำรสำร

เทศบำล โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว  เป็นต้น และวัสดุต่ำง ๆ ที่เข้ำ

ลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้ (กองวิชำกำรและแผนงำน) 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน    55,000  บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  เช่น  ถ่ำนนำฬิกำ  

สำยไฟ  เสำอำกำศวิทยุ  ถ่ำนวิทยุมือถือ  ปลั๊กไฟ และเครื่องใช้

เกี่ยวกับวัสดุไฟฟ้ำ  เป็นต้น (ส ำนักปลัดเทศบำล 5,000 บำท  และกอง

วิชำกำรและแผนงำน  50,000  บำท) 
 

วัสดุงานบ้านงานครัว       จ านวน     335,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งำนบ้ำนงำนครัว  เช่น   

ถ้วยชำม  ช้อนส้อม   แก้วน้ ำจำนรอง  ผ้ำปูโต๊ะ  ผ้ำคลุมเก้ำอี้  แจกัน

ดอกไม้  ถังน้ ำ  สเปรย์ปรับอำกำศ  น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ  น้ ำยำถูพื้น  

ผงซักฟอก  ถุงขยะ  ตลอดจนวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวทุกชนิดที่จัดอยู่ใน

วัสดุประเภทนี้ (ส ำนักปลัดเทศบำล 330,000  บำท และงำนทะเบียน

รำษฎร 5,000  บำท) 
 

วัสดุก่อสร้าง       จ านวน    30,000   บาท  

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของต่ำงๆ  ที่เป็นวัสดุก่อสรำ้ง   

เช่น  เหล็ก  หิน  ปูน  ทรำย  ไม้  สังกะสี   สี   ท่อระบำยน้ ำทิ้ง  ก๊อก

น้ ำ  อ่ำงล้ำงมือ  โถปัสสำวะ  ฯลฯ เพื่อใช้ซ่อมแซมอำคำรส ำนักงำน

เทศบำลและบ้ำนพักของเทศบำลและงำนอื่นที่เกี่ยวข้องของหน่วยงำนนี้

รวมทั้งซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำง ๆ  เช่น  ค้อน  สว่ำนไฟฟ้ำ  

เลื่อย คีมและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสรำ้ง (ส ำนักปลัดเทศบำล  

20,000  บำท  และกองวิชำกำรและแผนงำน  10,000  บำท) 
 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน    55,000 บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นวัสดุประเภทนี้  

เช่น  แบตเตอรี่  หัวเทียน  ยำงนอก-ยำงใน  รถยนต์  รถจักรยำนยนต์  

น้ ำมันเบรก  และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุยำนพำหนะ  (ส ำนัก

ปลัดเทศบำล  40,000  บำท  งำนทะเบียนรำษฎร  5,000  บำท  และ

กองวิชำกำรและแผนงำน  10,000  บำท) 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่     จ านวน    55,000 บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อแผ่นป้ำย   แผ่นซีดี     แผ่นดีวีดี  

ล้ำงอัดขยำยรูป  เทปบันทึกเสียง  ฯลฯ  ที่ตลอดจนวัสดุโฆษณำและ

เผยแพร่ทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้  (ส ำนักปลัดเทศบำล  5,000 

บำท  และกองวิชำกำรและแผนงำน 50,000  บำท) 
 

วัสดุอื่น ๆ       จ านวน    10,000    บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุในกำรเลือกตั้ง  วัสดุในกำรจัดสถำนที่

เลือกตั้ง  และวัสดุอื่น ๆ เช่น  แผ่นไม้อัด  กระดำน  กระดำษ  ปำกกำ

และวัสดุอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้   (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

ค่าสาธารณูปโภค         รวม   4,390,000 บาท 

ค่าไฟฟ้า       จ านวน   2,000,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำสำธำรณะที่ใช้เกินจ ำนวนร้อย

ละ 10 ของหน่วยกำรใช้ไฟฟ้ำประเภทบ้ำนอยู่อำศัยและหน่วยกำรใช้

ไฟฟ้ำประเภทกิจกำรขนำดเล็กที่ใช้ไฟฟ้ำไม่เกิน  200  หน่วยต่อเดือน

และจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำอื่นๆที่อยู่ในควำมควบคุมของเทศบำล  

(ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

ค่าน้ าประปา       จ านวน   1,600,000   บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำน้ ำประปำในส ำนักงำนเทศบำลและ 

ส ำนักงำนอื่นซึ่งอยู่ในควำมควบคุมดูแลของเทศบำล  เช่น  น้ ำประปำ

ของโรงเรียนสังกัดเทศบำล  น้ ำประปำประจ ำศูนย์บริกำรสำธำรณสุข  

เทศบำลทุกแห่งน้ ำประปำที่ ใ ช้ในบึงพลำญชัยและสวนสมเด็จฯ  

น้ ำประปำที่ใชใ้นโรงฆำ่สัตว์เทศบำล น้ ำประปำประจ ำตลำดสดเทศบำล

สถำนแสดงพันธุ์สัตว์น้ ำเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด และจ่ำยเป็นค่ำน้ ำดิบลง

บึงพลำญชัย (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

ค่าบริการโทรศัพท์      จ านวน   170,000     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำและค่ำบริกำรโทรศัพท์ของทุก

หนว่ยงำนสังกัดเทศบำล (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
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ค่าบริการไปรษณยี์      จ านวน     220,000 บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำฝำกส่งไปรษณียภัณฑ์เกี่ยวกับกิจกำร 

เทศบำลและช ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเดือนตำมใบอนุญำตเลขที่   

88/2529  ลงวันที่  8   กันยำยน 2529 (ส ำนักปลัดเทศบำล)) 
 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    จ านวน      400,000   บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสมัครสมำชิกอินเตอรเ์น็ต   

ค่ำใช้บริกำร  ค่ำธรรมเนียม   ค่ำสมำชิก ค่ำขอใช้หมำยเลข   ค่ำเช่ำ

หมำยเลขค่ำเช่ำเครื่องและอุปกรณ์ค่ำเช่ำพื้นที่วำงข้อมูลเว็บไซต์

เทศบำลฯ ค่ำจดทะเบียนโดเมนเนมเว็บไซต์  ค่ำบริกำรส่งข้อควำมสั้น 

(SMS) ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (ADSL) และค่ำใช้จ่ำยที่

เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตลอดปีของเทศบำลฯ (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

งบรายจ่ายอื่น      รวม 50,000  บาท 

รายจ่ายอื่น       รวม 50,000  บาท 

รายจ่ายอื่น             จ านวน 50,000  บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงที่ปรึกษำซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือ

สิ่งก่อสร้ำง  ให้ท ำกำรวิจัยประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนเพื่อ

น ำไปใช้ประกอบกำรตรวจประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี (LPA) และกำรตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นด้ำนต่ำง ๆ (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

งบเงินอุดหนุน      รวม      30,000      บาท 

เงนิอุดหนุน       รวม  30,000      บาท 

เงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           จ านวน    30,000      บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนในกำรด ำเนินโครงกำรจัดกำร

แขง่ขันกีฬำเทศบำลสัมพันธ์  (ตำมโครงกำรส่งเสริมควำมรู้ควำมสนใจ

เกี่ยวกับกิจกำรของท้องถิ่น  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 

2564)  เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  ประจ ำปี 2561 หน้ำ  267)   (ส ำนัก

ปลัดเทศบำล) 
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งานวางแผนสถติิและวิชาการ     รวม 2,720,400     บาท 

งบบุคลากร       รวม 2,302,400     บาท 

เงนิเดือน(ฝ่ายประจ า)     รวม 2,302,400     บาท 

เงนิเดือนพนักงาน           จ านวน 1,450,800     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลตำมต ำแหนง่

และอัตรำที่ได้รับอนุมัติและเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจ ำปี   
 

เงนิประจ าต าแหน่ง      จ านวน      18,000   บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับพนักงำน

เทศบำลผู้มสีิทธิ์ได้เงินประจ ำต ำแหน่งทุกประเภท   
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จ านวน     817,100   บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงให้แก่พนักงำน

จำ้งฯ   ที่ปฏิบัติหนำ้ที่ในกองวิชำกำรและแผนงำน   
 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      จ านวน     16,500     บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวให้กับพนักงำนจ้ำงฯ    

ที่ปฏิบัติหนำ้ที่ในกองวิชำกำรและแผนงำน  
 

งบด าเนินการ       รวม 418,000 บาท 

ค่าตอบแทน       รวม   68,000 บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จ านวน   10,000 บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ

รำชกำร ให้แก่พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงฯ ที่มำปฏิบัติ

รำชกำรนอกเวลำรำชกำร   ซึ่งเป็นงำนเร่งด่วนนอกเวลำรำชกำร

ปกติ   หรอืงำนที่ไม่อำจท ำในเวลำรำชกำร   ฯลฯ   
 

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน      58,000     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของ

พนักงำนเทศบำล  ตำมที่มีสทิธิ์ได้รับตำมระเบียบฯ   
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ค่าใช้สอย       รวม  350,000 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร    จ านวน    10,000        บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งเข้ำปกและเย็บเล่มหนังสือ  ค่ำจำ้ง

เหมำโฆษณำและเผยแพร ่ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ หรอืค่ำบริกำรอื่นใด

ที่เข้ำลักษณะประเภทนี้   

 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      จ านวน       50,000    บาท    

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ

พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงฯ  ที่ได้รับค ำสั่งให้เดินทำงไป

รำชกำรตลอดจนคำ่ใช้จ่ำยอื่นที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้    

 

โครงการรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   จ านวน     100,000    บาท   

-  ประกอบด้วย 

1. กำรประเมินองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นดีเด่น  ด้ำนกำร

บริหำรจัดกำร   

2. กำรประเมนิรำงวัลพระปกเกล้ำฯ   

3. กำรประเมนิองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด้ำนกำรป้องกัน

กำรทุจริตแหง่ชำติ   

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำเอกสำรสื่อวีดีทัศน์   ค่ำจ้ำงเหมำ

เข้ำปกเย็บเล่มเอกสำร  เงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ

รำชกำร  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด – ปิด   ค่ำจัดตกแต่งสถำนที่ต้อนรับ

คณะผู้ประเมิน  ค่ำอำหำร -  เครื่องดื่ม อำหำรว่ำง  ค่ำวัสดุ

อุปกรณ์ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่จ ำเป็นในโครงกำรนี้ (ตำม

โครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับกิจกำรของท้องถิ่น  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561– 

2564)  เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ดประจ ำปี  2561 หนำ้ 273) 
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โครงการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     จ านวน    80,000   บาท

ของเทศบาลเมืองร้อยเอด็ 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำเอกสำร   ค่ำวัสดุอุปกรณ์   

ค่ำเข้ำปก เย็บเล่ม  ค่ำอำหำร – เครื่องดื่ม  อำหำรว่ำง    

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  

ที่จ ำเป็นในโครงกำรนี้  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ

ส่ง เสริมควำมรู้ควำมเข้ำ ใจเกี่ ยวกับกิจกำรของท้องถิ่ น  

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561– 2564)  เทศบำลเมือง

ร้อยเอ็ดประจ ำปี  2561 หนำ้ 272) 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด    จ านวน     40,000   บาท    

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิด ค่ำจัดตกแต่ง 

สถำนที่ในกำรจัดท ำประชำคมเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำ

เทศบำลกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร ค่ำอำหำร – เครื่องดื่ม   

อำหำรว่ำง  ค่ำวัสดุอุปกรณ์เงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก

เวลำรำชกำร  ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นในโครงกำรนี ้ 

(ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมควำมรู้ควำม

เข้ำใจเกี่ยวกับกิจกำรของท้องถิ่น    แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  

(พ.ศ.  2561– 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ดประจ ำปี 2561 หน้ำ 

272) 
 

โครงการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน     จ านวน       10,000     บาท    

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิด   ค่ำจัดตกแต่ง

สถำนที่ในกำรจัดประชุม   ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์  อำหำรว่ำง  

ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม  ค่ำตอบแทนกำรปฎิบัติงำนนอกเวลำ

รำชกำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นใน

โครงกำรนี้   (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริม

กำรมีส่วนร่วมของประชำชน  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  

2561– 2564)  เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ดประจ ำปี  2561  หนำ้ 264) 
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โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)   จ านวน  50,000   บาท   

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำพัฒนำระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 

(GIS)  ค่ำพัฒนำโปรแกรมบันทึกข้อมูลระบบ  (GIS)  ปรับปรุง

แก้ไข  เพิ่มเติมฟังก์ช่ัน  กำรท ำงำนของโปรแกรมที่ใช้ในกำร

บันทึกข้อมูลระบบ (GIS)  รวมทั้งเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่นในกำรปรับปรุง

ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) ให้เป็นปัจจุบันและใช้งำนได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นใน

โครงกำรนี้ (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริม

ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกิจกำรของท้องถิ่น  แผนพัฒนำ

ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561– 2564)  เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด

ประจ ำปี  2561 หนำ้ 271) 

 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม       จ านวน    10,000      บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำง ๆ  เช่น  เครื่อง

คอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์  เครื่องปรับอำกำศ ครุภัณฑ์อื่น ๆ 

เป็นต้น   
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งานบรหิารงานคลัง      รวม 19,754,600 บาท 

งบบุคลากร       รวม   9,623,800    บาท 

เงนิเดือน(ฝ่ายประจ า)     รวม   9,623,800    บาท 

เงนิเดือนพนักงาน             จ านวน   7,305,000 บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลตำมต ำแหน่ง

และอัตรำที่ได้รับอนุมัติและเงนิปรับปรุงเงนิเดือนประจ ำปี    
 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     จ านวน     77,200     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มประจ ำต ำแหน่ง ผอ.กองคลัง และจ่ำย

เป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพแก่พนักงำนเทศบำล ที่มสีิทธิ์ได้รับตำมระเบียบฯ    
 

เงนิประจ าต าแหน่ง      จ านวน    139,200 บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับพนักงำนเทศบำล  

ผูม้ีสทิธิ์ได้เงนิประจ ำต ำแหน่งทุกประเภท   
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน    1,934,000 บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำงฯ   

ที่ปฏิบัติหนำ้ที่ในกองคลัง     
 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน      168,400    บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวให้กับพนักงำนจ้ำงฯ  

ที่ปฏิบัติหนำ้ที่ในกองคลัง   
 

งบด าเนินการ       รวม 10,130,800 บาท 

ค่าตอบแทน       รวม    470,800    บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  จ านวน     30,000       บาท 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรด ำเนนิกำรจัดซือ้ 

จัดจ้ำง  ตำมระเบียบฯ  ส ำหรับผู้แทนชุมชนตลอดจนบุคคลภำยนอก

อื่นที่ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จ านวน    150,000     บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ

รำชกำร ให้แก่พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจำ้งฯ ที่มำปฏิบัติ

รำชกำรนอกเวลำรำชกำร   ซึ่งเป็นงำนเร่งดว่นนอกเวลำรำชกำร

ปกติ   หรอืงำนที่ไม่อำจท ำในเวลำรำชกำร   ฯลฯ    
 

ค่าเช่าบ้าน       จ านวน     216,000     บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนเทศบำลสังกัดกองคลัง 

เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด ตำมสิทธิ์ที่จะได้รับตำมระเบียบฯ   
 

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน     74,800 บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของ

พนักงำนเทศบำลสังกัดกองคลังเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  ตำมสิทธิ์

ที่จะได้รับตำมระเบียบฯ   
 

ค่าใช้สอย       รวม   1,130,000 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร      จ านวน     450,000    บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำธรรมเนียมค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  , ค่ำเช่ำ

เครื่องถ่ำยเอกสำร  , ค่ำจัดท ำประกันภำคสมัครใจ (ประเภทที่ 3) 

ส ำหรับรถยนต์ที่มีควำมเสี่ยงตอ่กำรเกิดอุบัติเหตุค่ำจ้ำงเข้ำปกเย็บ

เล่มหนังสือหรอืเอกสำรตำ่ง ๆ ค่ำถ่ำยระวำงแผนที่ภำษีฯ และ

ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี ้  
 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน   180,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ

พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงฯ ตำมระเบียบฯ ตลอดจน

ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้   
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 โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฎิบัติงานด้านการเงนิ   จ านวน    30,000    บาท   

   -  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ในกำรจัดอบรมเพื่อให้ควำมรู้

เกี่ยวกับผู้ปฎิบัติงำนด้ำนกำรเงิน   บุคลำกรสถำนศึกษำสังกัดเทศบำล

ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำที่พัก  ค่ำอำหำรค่ำอำหำรว่ำง

และเครื่องดื่ม  ค่ำจัดท ำเอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  

ที่จ ำเป็นส ำหรับโครงกำรนี้  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ

ประสิทธิภำพบุคลำกร  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561 – 2564)  

เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ดประจ ำปี  2561 หน้ำ 287) 
 

โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฎิบัติงานด้านพัสดุ   จ านวน     30,000    บาท   

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ในกำรจัดอบรมเพื่อให้ควำมรู้

เกี่ยวกับผู้ปฎิบัติงำนด้ำนพัสดุ บุคลำกรสถำนศึกษำสังกัดเทศบำล ฯ  

และผู้ที่ เกี่ยวข้อง  เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำที่พัก  ค่ำอำหำร  

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำจัดท ำเอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และ

ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่จ ำเป็นส ำหรับโครงกำรนี้  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนว

ทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกร  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  

2561 – 2564)  เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ดประจ ำปี  2561 หน้ำ 288)   

 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส ารวจแผนที่ภาษี   จ านวน    200,000    บาท  

และทะเบียนทรัพย์สิน   

 -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน

นอกเวลำรำชกำรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ ค่ำถ่ำยโอนข้อมูลแผนที่ภำษีและ

ทะเบียนทรัพย์สินจำกโปรแกรม GIS เข้ำสู่โปรแกรม LTAX ค่ำศึกษำดู

งำน  ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกท ำกำรส ำรวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่

ภำษีฯ และคำ่ใช้จ่ำยอื่น ๆ   ที่จ ำเป็นส ำหรับโครงกำรนี้  (ตำมโครงกำร

ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงพัฒนำรำยได้  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่

ปี  (พ.ศ.  2561– 2564)  เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  ประจ ำปี  2561 หน้ำ 

291) 
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โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีอากร ใบอนุญาตและ  จ านวน     90,000     บาท  

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ    

 -  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย  ดังนี้  ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์

รูปแบบต่ำง ๆ แผ่นพับ  ใบปลิว  หนังสือประชำสัมพันธ์ภำษี  หนังสือ

คู่มอืประชำสัมพันธ์และกำรบริกำรประชำชน  ค่ำจัดท ำสปอร์ต  ค่ำเช่ำ

เวลำสถำนีวิทยุ/โทรทัศน์ท้องถิ่น และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่จ ำเป็นส ำหรับ

โครงกำรนี้  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงพัฒนำ

รำยได้  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561– 2564)  เทศบำลเมือง

ร้อยเอ็ด  ประจ ำปี  2561 หนำ้ 293) 

 โครงการก่อสร้างสีขาว       จ านวน    20,000    บาท   

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำสื่อ  ประชำสัมพันธ์รูปแบบต่ำง ๆ  แผ่นพับ  

ใบปลิว  ค่ำจัดนทิรรศกำรกับส ำนักงำน ป.ป.ช. จังหวัดร้อยเอ็ด     และ

ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่จ ำเป็นส ำหรับโครงกำรนี้  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนว

ทำงกำรพัฒนำปรับปรุงพัฒนำรำยได้  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  

2561– 2564)  เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด  ประจ ำปี  2561 หนำ้ 289)  
 

โครงการบริการต่อสัญญาตลาดและการเช่าทรัพย์สิน จ านวน     40,000    บาท   

ของเทศบาลฯ นอกสถานที่และนอกเวลาราชการ   

 -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน

นอกเวลำ  ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่จ ำเป็นส ำหรับ

โครงกำรนี้  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงพัฒนำ

รำยได้  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561– 2564)  เทศบำลเมือง

ร้อยเอ็ด  ประจ ำปี  2561 หนำ้ 292) 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน     90,000      บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆ ที่อยู่ในควำม

รับผิดชอบของกองคลัง  เช่น    เครื่องพิมพ์ดีด   เครื่องคอมพิวเตอร์  

รถจักรยำนยนต ์  รถยนต์  เครื่องปรับอำกำศ ฯลฯ  ตลอดจนค่ำใช้จ่ำย

อื่นที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้    
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ค่าวัสดุ       รวม  8,530,000 บาท 

วัสดุส านักงาน      จ านวน  1,360,000  บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำนที่ใช้ในรำชกำรทุกกอง/ฝ่ำย/

งำน สังกัดเทศบำลฯ  ได้แก่  กระดำษ   หมึก ดินสอ  ปำกกำ  แบบ

พิมพ์  ใบเสร็จรับเงนิ  และวัสดุอื่นที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                    จ านวน     10,000       บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุที่จ ำเป็นต้องใช้ใน

หนว่ยงำนนี้  เช่น  ปลั๊กไฟฟ้ำ  เทปพันสำยไฟ   และวัสดุอื่น ๆ  ที่จัดอยู่

ในประเภทนี้  เป็นต้น  

 วัสดุงานบ้านงานครัว                                             จ านวน     35,000    บาท     

   -  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว   เช่น  ถ้วย

ชำม   แก้วน้ ำ   ถ้วยกำแฟ   ผงซักฟอก  น้ ำยำดับกลิ่น  ไม้กวำด  และ

วัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน    20,000 บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำแบตเตอรี่   ยำงนอก - ยำงใน 

รถจักรยำนยนต ์– รถยนต์  และวัสดุอื่นที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้    

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จ านวน   5,400,000   บาท  

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง  น้ ำมันหล่อลื่น  ส ำหรับ

รถจักรยำนยนต์  รถยนต์  และเครื่องจักรกลอื่น ๆ  ของทุกกอง/ฝ่ำย/

งำน สังกัดเทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด   

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่     จ านวน     5,000      บาท 

   - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อแผ่นป้ำยกระดำษเขียน  โปสเตอร์    

ฟิล์ม  ส ี ล้ำงอัดขยำยรูป ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จ ำเป็นต้องใช้ในหนว่ยงำนนี้   

วัสดุคอมพิวเตอร์      จ านวน   1,700,000 บาท 

   -  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในรำชกำรทุกกอง/

ฝ่ำย/งำน   สังกัดเทศบำลฯ  ได้แก่  หมึกปริ้นเตอร์  กระดำษต่อเนื่อง  

แผ่นซีดี  แผน่ดีวีด ี และวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้   
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   รวม    11,405,600 บาท 

งบบุคลากร        รวม    10,598,800    บาท 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม    10,598,800    บาท 

เงนิเดือนพนักงาน             จ านวน    2,301,600    บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นเงินเดือนแก่พนักงำนเทศบำลตำมต ำแหน่ง 

และอัตรำที่ได้รับอนุมัติ  พรอ้มเงนิปรับปรุงเงนิเดือนประจ ำปี   

 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า        จ านวน    845,500 บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นเงินค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ตำมต ำแหน่งและ

อัตรำที่ได้รับอนุมัติ  พรอ้มเงนิปรับปรุงคำ่จำ้งประจ ำปี   

 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จ านวน    6,750,700  บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำงฯ   

ที่ปฏิบัติหนำ้ที่ในงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย   

 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      จ านวน    701,000  บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวให้กับพนักงำน

จำ้งฯ  ที่ปฏิบัติหนำ้ที่ในงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย   

 

งบด าเนินการ       รวม   806,800 บาท 

ค่าตอบแทน       รวม   561,800 บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่          จ านวน    450,000       บาท 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-   เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนสมำชิกอำสำสมัครป้องกันภัย 

ฝำ่ยพลเรือน (อปพร.) ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนมำก ที่ 

มท. 0808.2/ว 3795  ลงวันที่  7  พฤศจกิำยน  2552   
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จ านวน    27,000   บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ 

รำชกำร ให้แก่พนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงฯ 

ที่มำปฏิบัติรำชกำรนอกเวลำรำชกำร   ซึ่งเป็นงำนเร่งด่วนนอก

เวลำรำชกำรปกติ   หรอืงำนที่ไม่อำจท ำในเวลำรำชกำร   ฯลฯ   

 

ค่าเช่าบ้าน       จ านวน      72,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนเทศบำลที่มีสิทธิ์

ตำมระเบียบฯ  

 

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน      12,800  บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำน

เทศบำลและลูกจำ้งประจ ำที่มสีิทธิ์จะได้รับตำมระเบียบฯ  

 

ค่าใช้สอย       รวม    70,000      บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร    จ านวน    10,000      บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำธรรมเนียมตำ่ง ๆ  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

ต่ำง ๆ  ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้   

 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน    60,000   บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ

พนักงำนเทศบำล  ลูกจำ้งประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ฯ ตำมระเบียบฯ  

ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี ้   
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ค่าวัสดุ        รวม      175,000     บาท 

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว     จ านวน   100,000     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งำนบ้ำนงำนครัว 

เช่น ที่นอน  ผ้ำปูที่นอน หมอน  มุ้ง  ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ป้องกันฯ   

ถ้วยชำม  ช้อนส้อม แก้วน้ ำจำนรอง  ถังน้ ำ   สเปรย์ปรับอำกำศ    

ตลอดจนวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้   

 

ค่าวัสดุก่อสร้าง      จ านวน     60,000       บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของต่ำง ๆ ที่เป็นวัสดุก่อสร้ำง  

เช่น  เหล็ก  หิน  ปูน  ทรำย  ไม้  สังกะสี  สี  แปรงทำสี  ฯลฯ  

เพื่อใช้ซ่อมแซมอำคำรส ำนักงำนและสิ่งก่อสร้ำงอื่น ๆ ของงำน

ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย      

 

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่     จ านวน     15,000      บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดซื้อคำ่จัดซื้อวัสดุต่ำง ๆ   เชน่   

แผ่นป้ำย   แผ่นพับประชำสัมพันธ์  สติ๊กเกอร์  ล้ำงอัดขยำยรูป   

ฯลฯ   ที่จ ำเป็นต้องใช้ในหนว่ยงำนนี้  
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   งานเทศกิจ        รวม 6,366,200 บาท 

งบบุคลากร       รวม 5,833,200 บาท 

เงนิเดือน(ฝ่ายประจ า)      รวม 5,833,200 บาท 

เงนิเดือนพนักงาน             จ านวน 1,865,700 บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนแก่พนักงำนเทศบำลตำมต ำแหน่ง

และอัตรำที่ได้รับอนุมัติ  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี (งำน

เทศกิจ  1,070,900 บำทและงำนเทศกิจ (งำนนิติกำร) 794,800  บำท) 
 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     จ านวน      139,200    บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นเงินค่ำตอบแทนของพนักงำนเทศบำล ฯ  

ที่ได้รับเงนิประจ ำต ำแหน่งตำมกฎหมำย ว่ำด้วยเงนิเดือนและเงินประจ ำ

ต ำแหน่งและมีสิทธิ์ได้รับเงินค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงิน

ประจ ำต ำแหน่งที่ได้รับอยู่และเพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษของ

พนักงำนเทศบำล  และลูกจ้ำงประจ ำที่ได้รับกำรปรับอัตรำเงินเดือน   

ตำมบัญชีอัตรำเงินเดือนใหม่  หรือที่ได้รับเงินเดือนตำมบัญชีอัตรำ

เงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงรวมทั้งเพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำว

ของพนักงำนเทศบำล (งำนเทศกิจ (งำนนิติกำร)) 
 

เงนิประจ าต าแหน่ง      จ านวน      67,200    บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของนติิกร  ระดับ 8  

(งำนเทศกิจ (งำนนิติกำร)) 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จ านวน    3,437,700    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งพนักงำนจ้ำงฯ งำนเทศกิจ ,  

นิตกิำร  (งำนเทศกิจ  3,231,000  บำท   และงำนเทศกิจ  

(งำนนิติกำร) 206,700  บำท) 
 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      จ านวน    323,400    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวให้กับ

พนักงำนจำ้งฯ  ที่ปฏิบัติหนำ้ที่ในงำนเทศกิจ  (งำนเทศกิจ) 
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งบด าเนินการ       รวม  533,000 บาท 

ค่าตอบแทน       รวม  209,000 บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่          จ านวน    73,000 บาท 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    แยกเป็น 

- เงินรำงวัลเจ้ำหนำ้ที่ต ำรวจ    ตั้งไว้   72,000    บำท     

เพื่อจ่ำยให้กับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจที่มำปฏิบัติงำนช่วยเทศบำลด้ำนกำร

จัดระเบียบตลำด  หำบเร่  แผงลอย  และจับกุมผู้ละเมิดเทศบัญญัติ  

และ พ.ร.บ.รักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้ำนเมือง พ.ศ. 2535 โดยตั้งจ่ำยตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  

ที่  มท  0313.4/ว 3369  ลงวันที่   9  พฤศจิกำยน  2537   และ

หนังสือบันทึกข้อควำม  ที่  รอ  52001/8  ลงวันที่  24  มิถุนำยน  

2551  จ ำนวน  2  อัตรำ อัตรำละ  3,000 บำท/เดือน  (งำนเทศกิจ) 

-   ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้   1,000 บำท   เพื่อจ่ำยเป็นเงิน

รำงวัลให้กับเจ้ำหน้ำที่   ที่ท ำกำรจับกุมผู้กระท ำผิด   หรือแจ้ง

เบำะแสว่ำมีผู้กระท ำผดิกฎหมำย  หรอืเทศบัญญัติ (งำนเทศกิจ) 

 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จ านวน     15,000 บาท 

-   เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ

รำชกำร ให้แก่พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงฯ ที่มำปฏิบัติ

รำชกำรนอกเวลำรำชกำร   ซึ่งเป็นงำนเร่งด่วนนอกเวลำรำชกำร

ปกติ   หรืองำนที่ไม่อำจท ำในเวลำรำชกำร   ฯลฯ  (งำนเทศกิจ  

10,000  บำทและงำนเทศกิจ (งำนนิติกำร)  5,000  บำท) 

 

ค่าเช่าบ้าน       จ านวน     36,000      บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนพักให้แก่พนักงำนเทศบำลผู้มี

สิทธิ์เบิกค่ำเชำ่บ้ำนได้ตำมระเบียบฯ (งำนเทศกิจ (งำนนิติกำร)) 
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เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน     85,000     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำน

เทศบำล   ที่มีสิทธิ์จะได้รับตำมระเบียบฯ   (งำนเทศกิจ  60,000  

บำทและงำนเทศกิจ   (งำนนิติกำร)  25,000  บำท) 

 

ค่าใช้สอย       รวม 159,000 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร    จ านวน   50,000        บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ   เช่น   จ้ำงเหมำท ำ

ป้ำยในกำรจัดระเบียบจ ำหน่ำยสินค้ำ  จัดท ำบอร์ดประชำสัมพันธ์

ค่ำสติ๊กเกอร์รถแห่โฆษณำ  แผ่นพับประชำสัมพันธ์  ค่ำใช้จ่ำยใน

กำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ  ค่ำจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่  

ค่ำเบี้ยประกัน  ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ  หรือ

ค่ำบริกำรอื่น ๆ ใดที่เข้ำลักษณะประเภทนี้ ( งำนเทศกิจ  40,000 

บำทและงำนเทศกิจ (งำนนิติกำร)  10,000  บำท) 

 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน   54,000    บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ 

พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำงฯ  ตำมระเบียบฯ  ตลอดจน

ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้   (งำนเทศกิจ 27,000  

บำท และงำนเทศกิจ (งำนนิติกำร)  27,000  บำท) 

 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน     55,000      บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมครุภัณฑ์และ

สิ่งก่อสร้ำงของหน่วยงำนนี้    เช่น   รถยนต์  รถจักรยำนยนต์   

เครื่องคอมพิวเตอร์  วิทยุสื่อสำร   กล้องถ่ำยรูป  เป็นต้น  (งำน

เทศกิจ  50,000  บำทและงำนเทศกิจ (งำนนิติกำร)  5,000  บำท) 
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ค่าวัสดุ       รวม   165,000 บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน     20,000      บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ   เช่น   

ถ่ำนไฟฉำย  สำยไฟ  เสำอำกำศวิทยุ   ถ่ำนวิทยุมือถือ  และ

เครื่องใช้เกี่ยวกับวัสดุไฟฟ้ำ  เป็นต้น  (งำนเทศกิจ) 
 

วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน      5,000 บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งำนบ้ำนงำนครัว  เชน่     

ถ้วยชำม  ช้อนส้อม   แก้วน้ ำ  จำนรอง  ถังน้ ำ   สเปรย์ปรับอำกำศ  

ตลอดจนวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี ้ 

(งำนเทศกิจ) 
 

วัสดุก่อสร้าง      จ านวน    10,000     บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของต่ำง ๆ  ที่เป็นวัสดุก่อสร้ำง   

เช่น บันไดเหล็ก ค้อนตีตะปู  เหล็ก หิน ปูน ทรำย ไม้  สังกะสี  สี 

แปรงทำสี ฯลฯ และงำนอื่นที่เกี่ยวข้องของหนว่ยงำนนี้  (งำนเทศกิจ) 
 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน    50,000    บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่มลีักษณะเป็นวัสดุประเภทนี ้  

เช่น  กรวยจรำจร แผงกั้นจรำจร    แบตเตอรี่   หัวเทียน  ยำงนอก-

ยำงใน  รถยนต์  น้ ำมันเบรคและวัสดุอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับวัสดุ

ยำนพำหนะ  (งำนเทศกิจ) 
 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่     จ านวน   10,000     บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดซื้อแผน่ป้ำยกระดำษเขียนโปสเตอร์   

สี  ลำ้งอัดขยำยรูป ฯลฯ ที่จ ำเป็นต้องใช้ในหนว่ยงำนนี ้ (งำนเทศกิจ) 
 

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย      จ านวน   70,000     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย    เช่น   รองเท้ำบู๊ท 

เสื้อกันฝน  เสื้อกั๊กสะท้อนแสง หมวกนิรภัย  และวัสดุอื่น  ๆ  ที่

จ ำเป็นที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้  (งำนเทศกิจ) 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   รวม 1,305,000 บาท 

งบด าเนินงาน       รวม 1,305,000 บาท

 ค่าใช้สอย       รวม   355,000 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร    จ านวน     10,000      บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ  ค่ำจ้ำงเหมำ

บริกำรต่ำง ๆ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

ประเภทนี้   
 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการจัดกิจกรรมวัน  อปพร.      จ านวน     20,000     บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมในงำนวัน 

อปพร. เ ช่น กิจกรรมท ำบุญตักบำตร  กิจกรรมบ ำเพ็ญ

สำธำรณประโยชน์  ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นในกำร

ด ำเนินกำรตำมโครงกำรนี้ (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำร

พัฒนำส่งเสริมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย   แผนพัฒนำ

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.  2561 - 2564)  เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  

ประจ ำปี  2561 หนำ้  228)   
 

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและ  จ านวน     5,000    บาท 

ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ   เช่น  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  

ในกำรประชำสัมพันธ์ ค่ำอำหำร  – เครื่องดื่ม  ตลอดจนค่ำใช้จ่ำย

อื่นที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรนี้   ตำมหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย  ด่วนมำก  ที่  มท 0808.2/ว 1798   ลงวันที่  

5  มิถุนำยน  2552  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ

ส่งเสริมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย   แผนพัฒนำท้องถิ่น

สี่ปี (พ.ศ.  2561 - 2564)  เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด  ประจ ำปี  2561 

หนำ้  226)   
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โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน   จ านวน     20,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ   เช่น  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ใน

กำรประชำสัมพันธ์  ค่ำอำหำร  – เครื่องดื่ม  ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นที่

จ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรนี้  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนว

ทำงกำรพัฒนำส่ ง เสริมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย   

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  

ประจ ำปี  2561 หนำ้  228)   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน     300,000     บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมครุภัณฑ์และ

สิ่งก่อสร้ำงของหน่วยงำนนี้  เช่น  รถยนต์  รถจักรยำนยนต์  เครื่อง

พิมพ์ดีด  เครื่องคอมพิวเตอร์  พ่นสีรถยนต์ดับเพลิง  ซ่อมรถยนต์

ดับเพลิง วทิยุสื่อสำร  กล้องถ่ำยรูป เครื่องปรับอำกำศ  เป็นต้น   

ค่าวัสดุ       รวม   950,000 บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            จ านวน     50,000 บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวทิยุ  เช่น ถ่ำนไฟฉำย สำยไฟ   

เสำอำกำศวิทยุ  ถ่ำนวิทยุมือถือ  และเครื่องใช้เกี่ยวกับวัสดุไฟฟ้ำ  เป็นต้น   

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จ านวน   100,000 บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นวัสดุประเภทนี ้ 

เช่น  แบตเตอรี่  หัวเทียน  อะไหล่เครื่องจักรกล  ยำงนอก-ยำงใน 

รถยนต์  น้ ำมันเบรคและวัสดุอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุยำนพำหนะ   

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย      จ านวน    400,000     บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย  เช่น  รองเท้ำกันตะปู   

เสื้อผจญเพลิง  หมวกดับเพลิง  ชุดฝกึและวัสดุอื่น ๆ   ที่จ ำเป็นที่เข้ำ

ลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้   

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง      จ านวน    400,000     บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง  เช่น  ข้อต่อ  ข้อ

แยก  สำยส่งน้ ำดับเพลิง   ชุดเข็มขัดนิรภัย  และอุปกรณ์ดับเพลิงอื่น ๆ  

ที่ใชใ้นกำรดับเพลิงและกู้ภัย 
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แผนงานการศึกษา 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา     รวม     9,279,200 บาท 

งบบุคลากร        รวม     7,845,600     บาท 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม     7,845,600     บาท 

เงนิเดือนพนักงาน                                                     จ านวน   6,867,100    บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำล 

พร้อมเงนิปรับปรุงเงนิเดือน   

 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     จ านวน   180,000      บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนให้กับผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักกำรศึกษำระดับ  9 จ ำนวน  1  อัตรำ  ผู้อ ำนวยกำรส่วน

ส่งเสริมฯ จ ำนวน  2  อัตรำ  และจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพ

ช่ัวครำวแก่พนักงำนเทศบำลที่มีสทิธิ์ได้รับตำมระเบียบฯ  
 

เงนิประจ าต าแหน่ง      จ านวน    252,000   บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับพนักงำนเทศบำล

ผูม้ีสทิธิ์ได้เงนิประจ ำต ำแหน่งทุกประเภท   
 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า        จ านวน    219,700  บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงประจ ำของลูกจ้ำงประจ ำ  สังกัด

ส ำนักกำรศึกษำ   
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จ านวน   324,800     บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงฯ  ที่ปฏิบัติหน้ำที่ใน

ส ำนักกำรศึกษำ   
 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      จ านวน     2,000     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวให้กับพนักงำน

จำ้งฯ ที่ปฏิบัติหนำ้ที่ในส ำนักกำรศกึษำ   
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งบด าเนินการ       รวม  1,433,600 บาท 

ค่าตอบแทน       รวม    273,600 บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์   จ านวน     10,000     บาท 

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนตัวแทนชุมชน  ซึ่งเข้ำร่วมเป็น

กรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของเทศบำลฯ ตำมสิทธิ์ที่จะได้รับ  

 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จ านวน    18,000      บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 

ให้กับพนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงฯ  ที่ได้รับ

ค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนตำม

ระเบียบฯ   

 

ค่าเช่าบ้าน       จ านวน     138,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนเทศบำลที่มีสิทธิ์

ตำมระเบียบฯ    

 

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน    107,600      บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำน

เทศบำลที่มสีิทธิ์ตำมระเบียบฯ   

  

ค่าใช้สอย       รวม 1,060,000 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร    จ านวน      40,000 บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร  เข้ำ

เล่มหนังสือเข้ำปกหนังสือหรือค่ำจ้ำงเหมำอื่น ๆ   ที่ใช้ในงำน

ดังกล่ำวรวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้   
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รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      จ านวน   270,000    บาท 

-  เ พื่ อ เ ป็ นค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ในกำร เดิ นทำง ไปรำชกำร  

ค่ำลงทะเบียนในกำรอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ ของพนักงำนเทศบำล  

พนักงำนจำ้งฯ ส ำนักกำรศึกษำ  ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและค่ำใช้จ่ำยอื่น

ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้   
 

โครงการเชื่อมสัมพันธไมตรรีะหว่างเทศบาลเมือง  จ านวน     400,000   บาท   

ร้อยเอ็ดกับเทศบาลเมืองอูโคะอีซูโมะประเทศญี่ปุ่น และ

สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและเมืองฝางเฉิงก่าง   

-  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำเบีย้เลีย้ง  ค่ำที่พัก  ค่ำอำหำร 

เครื่องดื่ม  ค่ำจำ้งเหมำรถยนต์  ค่ำพำหนะในกำรเดินทำง ตลอดจน

ค่ำวัสดุจัดท ำเอกสำรเผยแพร่เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนและเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมฯ และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องและมีควำมจ ำเป็น  

ฯลฯ  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบ

กำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน    แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 

2561 - 2564)  เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  ประจ ำปี 2561  หน้ำ  144)
  

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน     350,000 บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์กำรศึกษำ  เช่น  รถตู้  

รถปิ๊คอัพ  รถมอเตอร์ไซค์  เครื่องปรับอำกำศ  คอมพิวเตอร์  ฯลฯ 

ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้ 
 

ค่าวัสดุ       รวม     100,000      บาท 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                      จ านวน     100,000      บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  เช่น  

ยำงนอก  ยำงใน  แบตเตอรี่    น้ ำมันเบรค  ฯลฯ   ใช้ส ำหรับรถยนต์

ส ำนักกำรศึกษำ  รถมอเตอร์ไซค์ รถ  6  ล้อ  รถปิ๊คอัพ  รถบัส

ส ำนักกำรศึกษำและรถตู้ส ำนักกำรศึกษำ  และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เข้ำ

ลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้    
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งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศกึษา    รวม     250,062,200   บาท 

      งบบุคลากร       รวม 155,289,500   บาท 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม 155,289,500   บาท 

เงนิเดือนพนักงาน              จ านวน 102,130,000   บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำล  430,000 

บำท พนักงำนครูเทศบำล 99,809,000 บำท และพนักงำนครูศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก 1,891,000 บำท  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน   
 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     จ านวน   18,537,200   บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนใหแ้ก่พนักงำน 

เทศบำล  67,200  บำท และพนักงำนครูเทศบำล 18,470,000  

บำท  ที่มสีิทธิได้รับตำมระเบียบฯ  
 

เงนิวิทยะฐานะ      จ านวน    19,267,200 บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะให้แก่พนักงำนเทศบำล   

67,200  บำท และพนักงำนครูเทศบำล   19,200,000  บำท 

ที่มสีิทธิ์ได้รับตำมระเบียบฯ  
   

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า        จ านวน   1,550,000 บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งประจ ำของลูกจ้ำงประจ ำ  สังกัด 

ส ำนักกำรศึกษำ   
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จ านวน   12,630,800   บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงให้แก่พนักงำน

จ้ำงฯ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  10,826,000  บำท

และพนักงำนจำ้งฯ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  1,804,800  บำท 
 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      จ านวน   1,174,300   บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวใหก้ับพนักงำน

จำ้งฯ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  914,000 บำทและ

พนักงำนจ้ำงฯ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  260,300  บำท  
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งบด าเนินการ       รวม 67,962,700   บาท 

ค่าตอบแทน       รวม     519,300 บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์  จ านวน     510,000     บาท 

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรประเมิน 

ผลงำนทำงวชิำกำร   ส ำหรับวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ   

วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ และวิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ ตำมหนังสือ

จังหวัดร้อยเอ็ด  ดว่นที่สุด  ที่  รอ 0023.3/ว 369  ลงวันที่   

27  มิถุนำยน  2560 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด   

ที่  มท 0809.4/ว 1157  ลงวันที่  13  มิถุนำยน  2560 
 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จ านวน       4,500     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ

รำชกำร ให้แก่พนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงฯ 

ที่มำปฏิบัติรำชกำรนอกเวลำรำชกำร   ซึ่งเป็นงำนเร่งด่วนนอกเวลำ

รำชกำรปกติ   หรอืงำนที่ไม่อำจท ำในเวลำรำชกำร   ฯลฯ   
 

เงนิช่วยเหลือการศึกษาศึกษาบุตร    จ านวน        4,800    บาท   

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกำรศกึษำบุตรส ำหรับครูผูดู้แลเด็ก  

ตำมหนังสอืจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนมำก ที่  มท  0023.3/12607   

ลงวันที่  17  กรกฎำคม  2560   
 

ค่าใช้สอย       รวม 46,863,400 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร    จ านวน       80,000 บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำหรือค่ำธรรมเนียม    ติดตั้ง

หม้อแปลงไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ  และติดตั้งน้ ำประปำ 

ภำยในอำคำรเรียน   อำคำรประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบำลเมือง

ร้อยเอ็ด และที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองร้อยเอ็ดหรือค่ำจ้ำง

เหมำอื่น ๆ ที่ใชใ้นงำนดังกล่ำว   
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รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      จ านวน    225,000    บาท 

-  เพื่อเป็นค่ำใ ช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ

พนักงำนครูเทศบำล  พนักงำนจ้ำงฯ   นักเรียนในสังกัดเทศบำล

เมืองร้อยเอ็ดและศึกษำนิเทศก์  งำนระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษำและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้  
 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียน  จ านวน    400,000    บาท   

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โรงเรยีนอนุบาลกรแก้ว  และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำเอกสำร  ค่ำวัสดุ  ค่ำอุปกรณ์  

ค่ำวัสดุส ำนักงำน  ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำพี่พักวิทยำกร  ค่ำ

พำหนะในกำรเดินทำง ค่ำเบี้ยเลี้ยงของนิสิตที่มำร่วมโครงกำรกับ

อำจำรย์มหำวิทยำลัย  ค่ำอำหำรนอกเวลำท ำกำรส ำหรับครูใน

กำรจัดเตรียมงำนต่ำง ๆ เพื่อรับกำรนิเทศ และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่

เกี่ยวข้องและมีควำมจ ำเป็น ฯลฯ  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนว

ทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน  

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  

ประจ ำปี 2561  หน้ำ 143) 
 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา     จ านวน      40,000     บาท   

- เ พื่ อ จ่ ำ ย เป็ นค่ ำ จั ดท ำ เ อกสำร  วั สดุ ส ำนั ก ง ำน

ประกอบกำรประเมนิคุณภำพกำรศกึษำโรงเรียนสังกัดเทศบำลเมือง

ร้อยเอ็ด   ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องและมี

ควำมจ ำเป็น ฯลฯ (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริม

ระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  ประจ ำปี 2561  หน้ำ  

147)  
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โครงการเด็กพิการและเด็กพิเศษเรยีนร่วมโรงเรียน   จ านวน    135,000    บาท   

เทศบาลวัดป่าเรไรและโรงเรียนวัดเวฬุวัน  

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

แก่เด็กพิเศษเรียนร่วม  ค่ำสื่อกำรเรียนกำรสอน  ค่ำจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ์  ค่ำปรับปรุงห้องเรียนแก่เด็กพิเศษเรียนร่วม  เพื่อจ่ำย

เป็นค่ำจัดท ำเอกสำร  ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำพี่พักวิทยำกร 

ค่ำพำหนะในกำรเดินทำง ค่ำเบี้ยเลี้ยงของนิสิตที่มำร่วมโครงกำร

กับอำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฎมหำสำรคำม  ค่ำอำหำรนอก

เวลำท ำกำรส ำหรับครูในกำรจัดเตรียมงำนต่ำง ๆ เพื่อรับกำร

นิเทศมีโรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนตำมโครงกำร     จ ำนวน 

2  โรงเรียน คือ  โรงเรียนเทศบำลวัดป่ำเรไรและโรงเรียน

เทศบำลวัดเวฬุวัน  โรงเรียนเทศบำลวัดสระทองและค่ำใช้จ่ำยอื่น

ที่เกี่ยวข้องและมีควำมจ ำเป็น ฯลฯ (ตำมโครงกำรภำยใต้แนว

ทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน  

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมือง

ร้อยเอ็ด  ประจ ำปี 2561  หนำ้  150) 

 

โครงการแข่งขัน  SBMLD โรงเรยีนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด    จ านวน    50,000    บาท   

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันตำมโครงกำร   

ค่ำจ้ำงเหมำจัดสถำนที่   ค่ำโล่รำงวัล  เงินรำงวัล    ค่ำอำหำร 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร  และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องและมีควำม

จ ำเป็น ฯลฯ ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่  รอ 

0023.4/11668 ลงวันที่  29 มิถุนำยน 2560  และหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3301 ลงวันที่  

14  มิถุนำยน 2560  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ

ส่งเสริมระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนำ

ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  

ประจ ำปี 2561  หน้ำ  142) 
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โครงการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการและเข้าค่ายฝึกซ้อม   จ านวน     100,000     บาท   

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรคัดเลือกนักเรียนตัวแทน

เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด เข้ำร่วมงำนนิทรรศกำรทำงวิชำกำรระดับ

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  ค่ำรำงวัลนักเรียนที่ได้รับรำงวัล   ค่ำ

จัดท ำสถำนที่  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดเตรียมโครงงำนต่ำง ๆ เพื่อ

เข้ำร่วมงำนในระดับภำค  ค่ำจ้ำงเหมำในกำรจัดท ำข้อสอบ และ

ค่ำจ้ำงท ำอำหำรส ำหรับนักเรียนและพนักงำนครูที่เข้ำร่วมกิจกรรม

ในกำรคัดเลือกเป็นตัวแทน จ ำนวน 80,000 บำท  และส ำหรับเป็น

ค่ำใช้จ่ำยในกำรติวนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษำปีที่  6  ช้ัน

มัธยมศึกษำปีที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6  จัดซื้อหนังสือ ต ำรำเรียน 

ส ำหรับติวนักเรียน ที่จะเข้ำศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น  จ ำนวน  

20,000  บำท  และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องและมีควำมจ ำเป็น ฯลฯ  

(ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำ

และวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 

2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  ประจ ำปี 2561  หนำ้  147) 

 

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน จ านวน   6,000,000  บาท 

ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  

-  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในกำรพัฒนำท้องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียน

สังกัดเทศบำลเมืองร้อยเอ็ดและเงินรำงวัลกำรแข่งขันโครงกำร 

SBMLD รวม  8  แห่ง  แห่งละ 750,000  บำท (ลักษณะเป็น

โครงกำรคัดเลือกก่อนกำรจัดสรร) ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วน

ที่สุด ที่ รอ 0023.4/11668 ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2560 และหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 3301  ลงวันที่ 14  

มิถุนำยน  2560  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริม

ระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  ประจ ำปี 2561  หน้ำ  

161) 
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โครงการศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย    จ านวน    250,000   บาท  

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำศูนย์กำรเรียนรู้ของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบำลเมืองร้อยเอ็ดและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและ

ส ำนักกำรศึกษำ ส ำหรับเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ  จัดท ำป้ำย  ค่ำปรับปรุง

ภูมทิัศน ์จ้ำงพิมพ์เอกสำร แผน่พับ  และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องและ

มีควำมจ ำเป็น ฯลฯ   (ลักษณะเป็นโครงกำรคัดเลือกก่อนกำร

จั ด ส รร )   ต ำมหนั ง สื อจั ง ห วั ด ร้ อย เ อ็ ด  ด่ ว นที่ สุ ด  ที่  ร อ 

0023.4/11668  ลงวันที่  29 มิถุนำยน 2560  และหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14  

มิถุนำยน 2560  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริม

ระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  ประจ ำปี 2561  หน้ำ  

158) 
 

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน   จ านวน     247,000   บาท    

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติด

ในโรงเรียนและอบรมครูแกนน ำยำเสพติดของกรมส่งเสริมกำร

ปกครองท้องถิ่น เชน่  ค่ำจัดท ำเอกสำร ค่ำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์

ค่ำลงทะเบียนในกำรเข้ำรับกำรอบรมครูแกนน ำยำเสพติดและ

เจ้ำหนำ้ที่ผู้รับผดิชอบของส ำนักกำรศกึษำ  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง

ไปรำชกำรเข้ำรับกำรอบรม  เป็นเงินรำงวัลส ำหรับสถำนศึกษำที่

ได้รับรำงวัลกำรประกวดสถำนศึกษำดีเด่น  ด้ำนกำรด ำเนินกำร

ป้องกันยำเสพติด และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องและมีควำมจ ำเป็น 

ฯลฯ  ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.4/11668 

ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2560 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วน

ที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 3301  ลงวันที่ 14  มิถุนำยน  2560  (ตำม

โครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพ

ติด  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมือง

ร้อยเอ็ด  ประจ ำปี 2561  หนำ้  219) 
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โครงการส่งเสรมิรักการอ่าน     จ านวน     50,000     บาท   

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน

ในสถำนศึกษำ  เช่น  ค่ำจัดซื้อวัสดุ  จัดท ำป้ำยเพื่อส่งเสริมรักกำร

อ่ำน จ้ำงพิมพ์เอกสำร แผน่พับ  ค่ำรำงวัลผู้ใช้บริกำรห้องสมุดดีเด่น   

ค่ำซือ้หนังสือต ำรำเรียน  และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

ประเภทนี้   โดยตั้งไว้รวม 1  โรงเรียน (ลักษณะเป็นโครงกำร

คัดเลือกก่อนกำรจัดสรร) ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ 

รอ 0023.4/11668 ลงวันที่  29 มิถุนำยน 2560 และหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 3301  ลงวันที่ 14  

มิถุนำยน  2560 (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริม

ระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ประจ ำปี 2561 หน้ำ  

156) 

 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรยีนส าหรับเป็นฐาน   จ านวน   400,000     บาท

ในการจัดการศึกษาตลอดชีวติ 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อ

ต่ำง ๆ  ค่ำปรับปรุงภูมิทัศนภ์ำยในโรงเรียน  เพื่อพัฒนำแหล่งเรียนรู้

ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด   และค่ำใช้จ่ำย

อื่นที่เกี่ยวข้องและมีควำมจ ำเป็น ฯลฯ จ ำนวน  8  โรงเรียน โรงเรียน

ละ  50,000  บำท  ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 

0023.4 / 11668 ลงวันที่  29 มิถุนำยน 2560 และหนั งสือ

กระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 3301  ลงวันที่ 14  

มิถุนำยน  2560 (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริม

ระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  ประจ ำปี 2561  หน้ำ  

158) 
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โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดท าแผน  จ านวน    100,000    บาท 

พัฒนาการศึกษาดีเด่น     

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ 

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบำลเมืองร้อยเอ็ดและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

และส ำนักกำรศึกษำ เป็นค่ำใช้จ่ำยกำรอบรมกำรจัดท ำแผนให้แก่

บุคลำกรในโรงเรียนสังกัดเทศบำล ส ำหรับเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณ์ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กและส ำนักกำรศึกษำ   และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

และมีควำมจ ำเป็น ฯลฯ   (ลักษณะเป็นโครงกำรคัดเลือกก่อนกำร

จัดสรร) ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ดว่นที่สุด ที่ รอ 0023.4/11668 

ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2560 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วน

ที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 3301  ลงวันที่  14  มิถุนำยน  2560 (ตำม

โครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำและ

วัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด  ประจ ำปี 2561  หนำ้  159) 

 

โครงการแข่งขันทักษะทางวชิาการร่วมกับส านักงานเขต จ านวน     50,000    บาท   

พื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดและระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำร้ำนนิทรรศกำร     

ค่ำจัดท ำโครงกำรในกำรแข่งขัน  จัดท ำเอกสำรในกำรออกร้ำน

นิทรรศกำร  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร , ค่ำเบี้ยเลี้ยง และ

ค่ำเช่ำที่พักของพนักงำนครู นักเรียน เจ้ำหน้ำที่ ในกำรเข้ำร่วมงำน

วิชำกำรระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

และมีควำมจ ำเป็น ฯลฯ  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ

ส่งเสริมระบบกำรศกึษำและวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนำท้องถิ่น

สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  ประจ ำปี 2561  

หนำ้  148) 
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โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรยีนที่ส าเร็จการศึกษา    จ านวน     135,000    บาท  

และประชุมก่อนปิดภาคเรยีน    

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรมอบ 

ประกำศนยีบัตรนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  ระดับช้ันประถมศึกษำปี

ที่ 6  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3  และระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6  

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ันอนุบำล  ค่ำจัดท ำหนังสือประจ ำ

รุ่นนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ส ำหรับ

ผู้ปกครองนักเรียน แขกผู้มีเกียรติ พนักงำนครู ค่ำปัจจัยถวำย

พระสงฆ์ ค่ำกรอบรูปส ำหรับใส่เกียรติบัตรส ำหรับครูและนักเรียนที่

ได้รับรำงวัลครูดีเด่นและนักเรียนดีเด่นด้ำนต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่น

ที่เกี่ยวข้องและมีควำมจ ำเป็น ฯลฯ  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนว

ทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน  

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  

ประจ ำปี 2561  หน้ำ  149) 

 

โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียนสังกัดเทศบาล จ านวน    800,000    บาท    

เมืองร้อยเอ็ดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ห้องสมุด  ตู้  ช้ัน

วำงหนังสือ ซือ้หนังสือและเป็นค่ำปรับปรุงภูมิทัศนห์อ้งสมุดโรงเรียน

ในสังกัดเทศบำลเมืองร้อยเอ็ดและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องและมี

ควำมจ ำเป็น ฯลฯ  จ ำนวน  8  โรงเรียน  โรงเรียนละ  100 ,000  

บำท  ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.4/11668 

ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2560 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วน

ที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 3301  ลงวันที่ 14  มิถุนำยน  2560 (ตำม

โครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำและ

วัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด  ประจ ำปี 2561  หนำ้  157) 

 

125 



 โครงการนิเทศการศึกษา       จ านวน      20,000  บาท   

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำเอกสำร ค่ำอำหำร

และเครื่องดื่ม ในกำรประชุมและนิเทศกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัด

เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ดและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องและมีควำมจ ำเป็น 

ฯลฯ  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบ

กำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 

2561 - 2564) เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด  ประจ ำปี 2561 หนำ้  146) 

 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้นักเรยีน    จ านวน    270,000    บาท   

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำเอกสำร  ค่ำจ้ำง

เหมำท ำอำหำรและเครื่องดื่ม  ค่ำจัดท ำป้ำย  ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำเช่ำที่

พัก  ค่ำตกแต่งสถำนที่โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้นักเรียนและ

ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องและมีควำมจ ำเป็น ฯลฯ  (ตำมโครงกำร

ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมใน

ชุมชน  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมือง

ร้อยเอ็ด  ประจ ำปี 2561  หนำ้  150) 

 

โครงการวันครู        จ านวน     50,000     บาท   

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยจัดท ำวำรสำรวันครู ค่ำอำหำร

ว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับผู้ปกครองนักเรียน แขกผู้มีเกียรติ

พนักงำนครู  ค่ำปัจจัยถวำยพระสงฆ์  ค่ำกรอบรูปส ำหรับใส่

เกียรติบัตรส ำหรับครูที่ได้รับรำงวัลครูดีเด่นด้ำนต่ำง ๆ  ค่ำปฏิคม 

และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องและมีควำมจ ำเป็น ฯลฯ  (ตำม

โครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำและ

วัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด  ประจ ำปี 2561  หนำ้  150) 
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โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา     จ านวน    160,000     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุในกำรจัดท ำ

หลักสูตรสถำนศึกษำ และกำรฝึกอบรมครูในกำรพัฒนำกำรใช้

หลักสูตรโรงเรียนสังกัดเทศบำลเมืองร้อยเอ็ดและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง รวม จ ำนวน 8 แห่ง  แห่งละ  20,000  บำท  ตำมหนังสือ

จังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่  รอ 0023.4/11668 ลงวันที่  29 

มิถุนำยน 2560 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 

0816.2/ ว 3301  ลงวันที่ 14  มิถุนำยน  2560 (ตำมโครงกำร

ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมใน

ชุมชน  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมือง

ร้อยเอ็ด  ประจ ำปี 2561  หนำ้  145) 

 

โครงการเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   จ านวน  10,000   บาท   

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยท ำพิธีเปิดอำคำรเรียนโรงเรียนใน

สังกัดเทศบำลเมืองร้อยเอ็ดและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 2 แห่งโดยซื้อ

อุปกรณ์ในกำรท ำพิธีเปิดอำคำรเรียนค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม

ส ำหรับแขกผู้มีเกียรติ  ค่ำตกแต่งสถำนที่   ค่ำพำหนะและที่พักของ

ประธำนในพิธี ค่ำเลี้ยงต้อนรับประธำนในพิธีและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่

เกี่ยวข้องและมีควำมจ ำเป็น ฯลฯ  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำร

พัฒนำสง่เสริมระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  

ประจ ำปี 2561  หน้ำ 143)  

 

โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน     30,000    บาท 

และทัศนศึกษาดูงาน   

 -  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำเอกสำร  ค่ำจ้ำง

เหมำ  ท ำอำหำรและเครื่องดื่ม  ค่ำจัดท ำป้ำยและค่ำตกแต่งสถำนที่

ในกำรประชุมค่ำจ้ำงเหมำรถยนต์และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องและมี
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ควำมจ ำเป็น  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริม

ระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  ประจ ำปี 2561 หน้ำ  

149) 

 

โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ   จ านวน    700,000  บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกำร

จัดท ำร้ำนนิทรรศกำร จัดท ำเอกสำรในกำรออกร้ำนนิทรรศกำร  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร    ค่ำเช่ำที่พัก    และค่ำเบี้ย

เลี้ยงของพนักงำนครู นักเรียน เจ้ำหน้ำที่ ในกำรเข้ำร่วมงำนวิชำกำร

ทั้งในระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศและ

ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องและมีควำมจ ำเป็น ฯลฯ  (ตำมโครงกำร

ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมใน

ชุมชน  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมือง

ร้อยเอ็ด  ประจ ำปี 2561  หนำ้  146) 

 

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรยีนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด    จ านวน   134,400    บาท   

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ตโรงเรียนสังกัด

เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line 

:ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi รวม  8  แห่งๆ ละ 

16 ,800 บำท   ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่  รอ 

0023.4 / 11668 ลงวันที่  29 มิถุนำยน 2560 และหนั งสือ

กระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 3301  ลงวันที่ 14  

มิถุนำยน  2560 (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุง

และพัฒนำเครื่องมือเครื่องใช้และสถำนที่ปฎิบัติงำน แผนพัฒนำ

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  ประจ ำปี 

2561  หน้ำ  351) 
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 ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา จ านวน   450,000    บาท   

อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ จ้ำงท ำป้ำย  จัดท ำเอกสำร

อบรม  ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำที่พัก  ค่ำ

เกียรตบิัตรแก่ผู้เข้ำร่วมกำรอบรม และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องและมี

ควำมจ ำเป็น ฯลฯ  (ลักษณะเป็นโครงกำรคัดเลือกก่อนกำรจัดสรร) 

) ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด  ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.4/11668  ลง

วันที่ 29 มถิุนำยน 2560  และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด 

ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14  มถิุนำยน 2560 
 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการจัดกระบวนการเรียนการสอน  จ านวน   100,000    บาท   

การบรหิารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษา 

พอเพียงสู่  "การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ ค่ำปรับปรุงภูมิทัศน์ และ

ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องและมีควำมจ ำเป็น ฯลฯ   (ลักษณะเป็น

โครงกำรคัดเลือกก่อนกำรจัดสรร)  ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด  

ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.4/11668  ลงวันที่ 29  มิถุนำยน 2560  และ

หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลง

วันที่  14  มิถุนำยน 2560   
 

ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและ  จ านวน   200,000    บาท   

เยาวชนนอกสถานศึกษา 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ จ้ำงท ำป้ำย  จัดท ำเอกสำร

อบรม  ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำที่พัก  ค่ำ

เกียรตบิัตรแก่ผู้เข้ำร่วมกำรอบรม และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องและมี

ควำมจ ำเป็น ฯลฯ  (ลักษณะเป็นโครงกำรคัดเลือกก่อนกำรจัดสรร) 

) ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด  ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.4/11668  ลง

วันที่ 29 มิถุนำยน 2560  และหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วน

ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14  มิถุนำยน 2560 
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ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย   จ านวน   300,000    บาท   

การจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษา 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ  และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

และมีควำมจ ำเป็น ฯลฯ  (ลักษณะเป็นโครงกำรคัดเลือกก่อนกำร

จัดสรร) ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.4/11668  

ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2560  และหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วน

ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14  มิถุนำยน 2560 

 

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้าน  จ านวน     50,000    บาท   

การท่องเที่ยวในสถานศึกษา 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ จ้ำงพิมพ์เอกสำรแผ่นพับ 

และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องและมีควำมจ ำเป็น ฯลฯ   (ลักษณะเป็น

โครงกำรคัดเลือกก่อนกำรจัดสรร)  ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด  

ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.4/11668  ลงวันที่  29 มิถุนำยน 2560  และ

หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลง

วันที่  14  มิถุนำยน 2560   

 

ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานส าหรับเด็กยากจนระดับประถมศกึษา จ านวน  1,237,000 บาท  

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับเด็กยำกจนระดับ

ประถมศึกษำ ตั้งจ่ำย อัตรำคนละ 1,000 บำท/ปีกำรศึกษำ จ ำนวน 

3,091 คน เบิกจ่ำยในอัตรำ 40% รวม 1,237 คนตำมหนังสือจังหวัด

ร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.4/11668  ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 

2560  และหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 

3301 ลงวันที่  14  มิถุนำยน 2560  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนว

ทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน   

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  

ประจ ำปี 2561 หนำ้  162) 

 

130 



ค่าจัดการเรยีนการสอนรายหัวระดับอนุบาล   จ านวน   1,388,000  บาท  

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรเรียนกำรสอนรำยหัวระดับ

อนุบำล  อัตรำคนละ 850 บำท/คน/ภำคเรียน  จ ำนวน 816  คน 

ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.4/11668  ลงวันที่ 

29 มถิุนำยน 2560  และหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 

0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14  มิถุนำยน 2560 (ตำมโครงกำรภำยใต้

แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน   

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  

ประจ ำปี 2561 หนำ้  162) 

 

ค่าจัดการเรยีนการสอนรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน   272,000    บาท 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนรำยหัวศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็ก  จ ำนวน 160 คน รวม 2 ภำคเรียน  ภำคเรียนที่ 1  คนละ 

700 บำท และ ภำคเรียนที่ 2 คนละ 1,000 บำท ตำมหนังสือจังหวัด

ร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.4/11668  ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 

2560  และหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 

3301 ลงวันที่  14  มิถุนำยน 2560 (ตำมโครงกำรภำยใต้แนว

ทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน   

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  

ประจ ำปี 2561 หนำ้  162) 

 

ค่าจัดการเรยีนการสอนรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน   51,000   บาท 

หนองหญ้าม้า 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนรำยหัวศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็ก  จ ำนวน  30  คน รวม 2 ภำคเรียน ภำคเรียนที่ 1 คนละ 

700 บำท และภำคเรียนที่ 2 คนละ 1,000 บำท ตำมหนังสือจังหวัด

ร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.4/11668  ลงวันที่ 29 มิถุนำยน  
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2560  และหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 

3301 ลงวันที่  14  มิถุนำยน 2560 (ตำมโครงกำรภำยใต้แนว

ทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน   

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  

ประจ ำปี 2561 หนำ้  163) 

 

ค่าจัดการเรยีนการสอนรายหัวระดับประถมศึกษา   จ านวน    5,874,000  บาท  

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรเรียนกำรสอนรำยหัวระดับ

ประถมศึกษำ  อัตรำคนละ 950 บำท/คน/ภำคเรียน จ ำนวน 3,091  

คน  ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.4/11668  ลง

วันที่ 29 มิถุนำยน 2560  และหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด 

ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14  มิถุนำยน 2560 (ตำมโครงกำร

ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมใน

ชุมชน   แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมือง

ร้อยเอ็ด  ประจ ำปี 2561 หนำ้  163) 

 

ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับอนุบาล   จ านวน    164,000    บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียนระดับอนุบำล อัตรำคน

ละ 100 บำท / ภำคเรียน จ ำนวน 816 คน  ตำมหนังสือจังหวัด

ร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.4/11668  ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 

2560  และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 

3301 ลงวันที่  14  มิถุนำยน 2560 (ตำมโครงกำรภำยใต้แนว

ทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน   

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  

ประจ ำปี 2561 หนำ้  164) 
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ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับประถมศึกษา   จ านวน   1,207,000  บาท  

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์ กำรเรียนระดับประถมศึกษำ 

อัตรำคนละ 195 บำท/ ภำคเรียน จ ำนวน 3,091 คน ตำมหนังสือ

จังหวัดร้อยเอ็ด  ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.4/11668  ลงวันที่ 29 

มิถุนำยน 2560  และหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 

0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14  มิถุนำยน 2560 (ตำมโครงกำรภำยใต้

แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน   

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  

ประจ ำปี 2561 หนำ้  163) 
 

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนระดับอนุบาล   จ านวน    352,000   บาท   

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนระดับอนุบำล ตั้ง

จ่ำยอัตรำคนละ 215 บำท/ภำคเรียน จ ำนวน 816 คน  ตำมหนังสือ

จังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่  รอ 0023.4/11668  ลงวันที่  29 

มิถุนำยน 2560  และหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 

0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14  มิถุนำยน 2560 (ตำมโครงกำรภำยใต้

แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน   

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  

ประจ ำปี 2561 หนำ้  165) 
 

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนระดับประถมศึกษา  จ านวน   1,485,000   บาท   

 - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนระดับประถมศึกษำ 

ตั้งจ่ำยอัตรำคนละ 240 บำท/ภำคเรียน จ ำนวน 3,091 คน ตำม

หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.4/11668 ลงวันที่ 29 

มิถุนำยน 2560 และหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 

0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14  มิถุนำยน 2560 (ตำมโครงกำรภำยใต้

แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน   

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 

ประจ ำปี 2561 หนำ้  164) 
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ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนระดับอนุบาล     จ านวน    245,000    บาท  

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบำล อัตรำ

คนละ 300 บำท / ปีกำรศึกษำ  จ ำนวน  816  คน  ตำมหนังสือ

จังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่  รอ 0023.4/11668  ลงวันที่  29 

มิถุนำยน 2560  และหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 

0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14  มิถุนำยน 2560 (ตำมโครงกำรภำยใต้

แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน   

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  

ประจ ำปี 2561 หนำ้  165) 
 

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา     จ านวน    1,114,000   บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษำ 

อัตรำคนละ 360 บำท/ ปีกำรศึกษำ  จ ำนวน  3,091 คนตำมหนังสือ

จังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่  รอ 0023.4/11668  ลงวันที่  29 

มิถุนำยน 2560  และหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 

0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14  มิถุนำยน 2560 (ตำมโครงกำรภำยใต้

แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน   

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  

ประจ ำปี 2561 หนำ้  164) 
 

ค่าหนังสือเรยีนระดับอนุบาล     จ านวน    164,000    บาท  

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำหนังสือเรียนระดับอนุบำล จ ำนวน  816 

คน จ่ำยตำมอัตรำที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนด ระดับ

อนุบำล คนละ 200 บำท ตำมตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด  ด่วน

ที่สุด ที่ รอ 0023.4/11668  ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2560  และ

หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลง

วันที่  14  มิถุนำยน 2560 (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ

ส่งเสริมระบบกำรศกึษำและวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนำท้องถิ่น
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สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  ประจ ำปี 2561 

หนำ้ 165) 

 

ค่าหนังสือเรยีนระดับประถมศึกษา    จ านวน  2,150,000  บาท  

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียนระดับประถมศึกษำ  

จ ำนวน  3,091  คน  จ่ำยตำมอัตรำที่กกรมส่งเสริมกำรปกครอง

ท้องถิ่นก ำหนด จ่ำยตำมอัตรำที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

ก ำหนด ป.1 คนละ 625 บำท , ป.2 คนละ 619 บำท , ป.3 คนละ 

622 บำท , ป.4 คนละ 673 บำท , ป.5 คนละ 806 บำท , ป.6 คน

ละ 818 บำท /ปีกำรศึกษำ  ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด  ด่วนที่สุด 

ที่ รอ 0023.4/11668 ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2560  และหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่   14  

มิถุนำยน 2560 (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริม

ระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน   แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  ประจ ำปี 2561 หน้ำ  

165) 

 

ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล   จ านวน    784,000    บาท  

เมืองร้อยเอ็ด   

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็กเทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด  จ ำนวน  160  คน   คนละ  20  บำท  

รวม  245  วัน 100%  ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 

0023.4/11668  ลงวันที่  29 มิถุนำยน 2560 และหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14  

มิถุนำยน 2560  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริม

ระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  ประจ ำปี 2561  หน้ำ  

155) 

135 



ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า  จ านวน    147,000    บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน  30  คน ๆ ละ  

20  บำท  รวม  245  วัน 100% ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วน

ที่สุด ที่ รอ 0023.4/11668  ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2560และหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14  

มิถุนำยน 2560  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริม

ระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  ประจ ำปี 2561  หน้ำ  

156) 

 

ค่าอาหารกลางวันระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   จ านวน  16,608,000  บาท   

โรงเรยีนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด    

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษำปีที่ 1 – 6  โรงเรียนเทศบำลหนองหญ้ำม้ำฯ จ ำนวน 

326 คน ๆ ละ 15 บำท รวม 200 วัน เป็นเงิน 978,000  บำท  จ่ำย

จำกเงินรำยได้  เป็นค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กระดับอนุบำล- 

ระดับช้ันประถมศึกษำปีที่ 6   โรงเรียนสังกัดเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 

จ ำนวน  3,907  คน ๆ ละ 20 บำท รวม  200  วัน 100% เป็นเงิน  

15,630,000  บำท จ่ำยจำกเงินอุดหนุนฯ    ตำมหนังสือจังหวัด

ร้อยเอ็ด  ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.4/11668  ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 

2560และหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 

3301 ลงวันที่  14  มิถุนำยน 2560  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนว

ทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน  

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  

ประจ ำปี 2561  หน้ำ 155) 
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ค่าอาหารกลางวันนักเรยีนโรงเรยีนกีฬาท้องถิ่น  จ านวน   1,800,000   บาท  

จังหวัดร้อยเอ็ด 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันนักเรียนโรงเรียนกีฬำ

ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 60 คน ๆ ละ 150  บำท  รวม  200  วัน 

100% ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.4/11668  

ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2560 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วน

ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14  มิถุนำยน 2560  (ตำม

โครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำและ

วัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด  ประจ ำปี 2561  หนำ้  156) 

 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน    285,000      บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และ

สิ่งก่อสร้ำง เช่น รถหกล้อ รถบัส เครื่องปรับอำกำศ  คอมพิวเตอร์  

อำคำรเรียนและอำคำรประกอบ และครุภัณฑ์อื่นในโรงเรียนสังกัด

เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ดและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   

 

ค่าวัสดุ       รวม    20,580,000   บาท 

ค่าอาหารเสริม (นม)              จ านวน  20,020,000   บาท   

- ค่ำอำหำรเสริม (นม) ระดับอนุบำล – ช้ันประถมศึกษำปี

ที่  6  ตั้งไว้  7,487,000 บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อ

อำหำรเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  จ ำนวน  

3,907    คน ๆ ละ  7.37  บำท    รวม  260  วัน 

- ค่ำอำหำรเสริม (นม) ระดับอนุบำล – ช้ันประถมศึกษำปี

ที่ 6 ตั้งไว้  12,053,000 บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อ

อำหำรเสริม (นม)  โรงเรียนอนุบำลร้อยเอ็ดและโรงเรียนเมือง

ร้อยเอ็ดจ ำนวน 6,290  คน คนละ  7.37 บำท รวม 260  วัน 
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- ค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมือง

ร้อยเอ็ด ตั้งไว้  307,000 บำท  จ ำนวน  160  คน   คนละ  7.37  

บำท  รวม  260  วัน 

- ค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองหญ้ำม้ำ   

ตั้งไว้  58,000 บำท จ ำนวน 30 คน คนละ 7.37 บำท รวม 260  วัน  

- ค่ำอำหำรเสริม (นม) โรงเรียนกีฬำท้องถิ่นจังหวัด

ร้อยเอ็ด  ตั้งไว้  115,000 บำท  จ ำนวน  60  คน  คนละ  7.37  

บำท  รวม  260  วัน 

ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.4/11668  

ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2560  และหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วน

ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14  มิถุนำยน 2560 (ตำม

โครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำและ

วัฒนธรรมในชุมชน   แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด  ประจ ำปี 2561 หนำ้  153 - 154) 

 

วัสดุส านักงาน           จ านวน 100,000        บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดท ำวำรสำรกำรศกึษำ 

รำยภำคเรียน  เพื่อประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรศกึษำของเทศบำล

และโรงเรียนในสังกัดปีกำรศกึษำละ   2  ครั้ง  โดยแจกใหน้ักเรียน

ทุกคนเพื่อน ำไปให้ผู้ปกครองได้อ่ำนและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องและ

มีควำมจ ำเป็น ฯลฯ   

 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           จ านวน 10,000        บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ   เช่น  

สำยไฟฟ้ำ  หลอดไฟฟ้ำ และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

ประเภทนี้  ส ำหรับใช้ปรับปรุงวัสดุไฟฟ้ำที่ช ำรุด      ที่อำคำรเรียน

และอำคำรประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด   และ

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   
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วัสดุก่อสร้าง       จ านวน    400,000    บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำงส ำหรับใช้ปรับปรุง

พืน้ที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ อำคำรเรียนและอำคำรประกอบโรงเรียน

สังกัดเทศบำลเมอืงร้อยเอ็ด    ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและค่ำใช้จ่ำยอื่น

ที่เข้ำลักษณะรำยจำ่ยประเภทนี ้  

 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์    จ านวน   50,000 บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดซื้อเวชภัณฑ์ยำรักษำโรคใช้ใน

โรงเรียนสังกัดเทศบำลเมอืงร้อยเอ็ดและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   

 

งบลงทุน        รวม      1,600,000    บาท 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม      1,600,000    บาท 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน            จ านวน   1,600,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและ

อำคำรประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด   จ ำนวน 

8  โรงเรียน  โรงเรียนละ 200,000 บำท  ตำมตำมหนังสือ

จังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.4/11668  ลงวันที่ 29 

มิถุนำยน 2560  และหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ 

มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่   14  มิถุนำยน 2560 (ตำม

โครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงและพัฒนำ

เครื่องมือเครื่องใช้และสถำนที่ปฏิบัติงำน   แผนพัฒนำท้องถิ่น

สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  ประจ ำปี 

2561  หนำ้  354) 
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งบรายจ่ายอื่น       รวม       50,000    บาท 

รายจ่ายอื่น                 รวม       50,000    บาท 

รายจ่ายอื่น                       จ านวน      50,000    บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและค่ำตอบแทน

ให้แก่สถำบันกำรศึกษำของรัฐระดับอุดมศึกษำที่จัดกำรเรียนกำร

สอนระดับปริญญำตรีศึกษำศำสตร์ หรือกำรศึกษำ หรือครุศำสตร์

ขึ้นไป ในกำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้อง

สอบแข่งขันส ำหรับพนักงำนจ้ำงฯ ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำ  

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนครูเทศบำล    และส ำหรับ

ด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงำนเทศบำล

ในต ำแหน่งครูผูช่้วย  
 

งบเงินอุดหนุน       รวม 25,160,000   บาท 

เงนิอุดหนุน       รวม 25,160,000   บาท 

เงนิอุดหนุนส่วนราชการ          จ านวน 25,160,000   บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นเงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันนักเรียนระดับ

อนุบำล – ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดและโรงเรียน

อนุบำลร้อยเอ็ด  จ ำนวน  6,290 คน ๆ ละ  20  บำท  รวม 200 วัน 

แยกเป็น โรงเรียนอนุบำลร้อยเอ็ด 4,224 คน และโรงเรยีนเมอืง

ร้อยเอ็ด  2,066  คน   ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่ รอ 

0023.4/11668 ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2560 และหนังสอื

กระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14  

มิถุนำยน 2560 (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริม

ระบบกำรศกึษำและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ประจ ำปี 2561 หน้ำ  

166) 
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งานระดับมัธยมศกึษา     รวม    16,898,200    บาท 

งบบุคลากร       รวม  4,288,200    บาท 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม  4,288,200    บาท 

เงนิเดือนพนักงาน                     จ านวน   3,345,000   บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนครูเทศบำลพร้อม

เงินปรับปรุงเงนิเดือน    

 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     จ านวน    387,600    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำครองชีพ เงินคำ่ตอบแทนรำยเดือน

ให้กับพนักงำนครูเทศบำล  ระดับมัธยมศกึษำ โรงเรียนสังกัด

เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด   

 

 เงนิวิทยฐานะ         จ านวน   555,600 บาท 

 -  เพื่อจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะ ส ำหรับพนักงำนครูเทศบำล  

ที่มสีิทธิ์ได้รับตำมระเบียบฯ 

 

งบด าเนินการ          รวม 12,610,000   บาท 

ค่าใช้สอย       รวม 12,610,000    บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนระดับมัธยมศกึษาตอนต้น   จ านวน   1,110,000   บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ

ตอนต้น  ตั้งจ่ำยอัตรำคนละ 440 บำท/ภำคเรียน รวม 1 ,261 คน  

ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.4/11668 ลงวันที่ 

29 มิถุนำยน 2560  และหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ 

มท 0816.2 /ว 3301 ลงวันที่  14  มิถุนำยน 2560  (ตำมโครงกำร

ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมใน

ชุมชน แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 - 2564   เทศบำลเมือง

ร้อยเอ็ด  ประจ ำปี  2561  หน้ำ 166)  
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ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย   จ านวน    460,000    บาท  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ

ตอนปลำย ตั้งจ่ำยอัตรำคนละ 475 บำท/ภำคเรียน  รวม 484 คน 

ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.4/11668 ลงวันที่ 

29 มิถุนำยน 2560  และหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ 

มท 0816.2 /ว 3301 ลงวันที่  14  มิถุนำยน 2560  (ตำมโครงกำร

ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมใน

ชุมชน แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 - 2564   เทศบำลเมือง

ร้อยเอ็ด  ประจ ำปี  2561  หน้ำ 167)  

 

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนต้น    จ านวน   569,000    บาท  

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ

ตอนต้น  ตั้งจ่ำย อัตรำคนละ 450 บำท /ปีกำรศึกษำ  รวม 1 ,261 

คน ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.4/11668 ลง

วันที่ 29 มิถุนำยน 2560  และหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วน

ที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3301 ลงวันที่  14  มิถุนำยน 2560  (ตำม

โครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำและ

วัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 - 2564   

เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด  ประจ ำปี  2561  หน้ำ 167) 

 

ค่าเคร่ืองแบบนักเรยีนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย   จ านวน    242,000    บาท  

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ

ตอนปลำย ตั้งจำ่ย อัตรำคนละ 500 บำท / ปีกำรศึกษำ    รวม 484 

คน ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.4/11668 ลง

วันที่ 29 มิถุนำยน 2560  และหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วน

ที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3301 ลงวันที่  14  มิถุนำยน 2560  (ตำม

โครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำและ

วัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 - 2564   

เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด  ประจ ำปี  2561  หน้ำ 167) 
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ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น  จ านวน  4,414,000  บาท  

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว) ระดับ

มัธยมศึกษำตอนต้น    ตั้งจ่ำย อัตรำคนละ 1,750 บำท / ภำคเรียน 

รวม 1 ,261 คน  ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่  รอ 

0023.4/11668 ลงวันที่  29 มิถุนำยน 2560  และหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3301 ลงวันที่  14  

มิถุนำยน 2560  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริม

ระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  

พ.ศ. 2561 - 2564   เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  ประจ ำปี  2561  หน้ำ 

168) 

ค่าจัดการเรยีนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  จ านวน 1,840,000 บาท  

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว) ระดับ

มัธยมศึกษำตอนปลำย  ตั้งจ่ำย อัตรำคนละ 1,900 บำท/ภำคเรียน  

รวม 484 คน  ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่  รอ 

0023.4/11668 ลงวันที่  29 มิถุ นำยน 2560  และหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3301 ลงวันที่  14  

มิถุนำยน 2560  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริม

ระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  

พ.ศ. 2561 - 2564   เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  ประจ ำปี  2561  หน้ำ 

168) 

ค่าจัดการเรยีนการสอนรายหัว (Top Up)    จ านวน  375,000   บาท 

ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น   

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนรำยหัว (Top Up) 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  ตั้งจ่ำย อัตรำคนละ  500 บำท / ภำค

เรียน รวม  373  คน  ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่ รอ 

0023.4/11668 ลงวันที่  29 มิถุนำยน 2560  และหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3301 ลงวันที่  14  

มิถุนำยน 2560  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริม

ระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  

พ.ศ. 2561 - 2564  เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  ประจ ำปี  2561  หน้ำ 

168) 
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ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรยีนยากจนระดับ   จ านวน   1,140,000  บาท   

มัธยมศกึษา ม.1– ม.3   

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน

ระดับมัธยมศึกษำ ม.1– ม.3  ตั้งจ่ำยจ ำนวน 3,000 บำท/ปี

กำรศึกษำ จ ำนวน 1,261 คน เบิกจ่ำยในอัตรำ  30% รวม 379 คน  

ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.4/11668 ลงวันที่ 

29 มิถุนำยน 2560  และหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ 

มท 0816.2 /ว 3301 ลงวันที่  14  มิถุนำยน 2560  (ตำมโครงกำร

ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมใน

ชุมชน แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 - 2564   เทศบำลเมือง

ร้อยเอ็ด  ประจ ำปี  2561  หน้ำ 169) 

 
ค่าหนังสือเรยีนระดับมัธยมศกึษา ม.1-ม.6    จ านวน   1,700,000   บาท  

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำหนังสือเรยีนระดับมัธยมศึกษำ ม.1-ม.6  

ตั้งจำ่ยตำมเกณฑ์รำยระดับ ม.1 - ม.6  รวม 1,685 คน  (ม.1 คนละ 

764 บำท , ม.2 คนละ 865 บำท, ม.3 คนละ 949 บำท , ม.4 คน

ละ 1,318 บำท , ม.5 คนละ 1,263 บำท  ม.6 คนละ 1,109 บำท

ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.4/11668  ลงวันที่ 

29 มถิุนำยน 2560  และหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 

0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14  มิถุนำยน 2560 (ตำมโครงกำรภำยใต้

แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน   

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  

ประจ ำปี 2561 หนำ้  169) 
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ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับมัธยมศกึษาตอนต้น  จ านวน    530,000    บาท  

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนระดับ

มัธยมศกึษำตอนตน้  ตั้งจำ่ยอัตรำคนละ  210 บำท / ภำคเรียน รวม 

1 ,26 1  คน   ตำมหนั งสื อจั งหวั ดร้ อย เอ็ ดด่ วนที่ สุ ด  ที่  ร อ 

0023.4/11668 ลงวันที่  29 มิถุนำยน 2560  และหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3301 ลงวันที่  14  

มิถุนำยน 2560  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริม

ระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  

พ.ศ. 2561 - 2564  เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ประจ ำปี 2561 หน้ำ 

169) 

 

ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย   จ านวน    230,000    บาท  

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนระดับ

มัธยมศึกษำตอนปลำย  ตั้งจ่ำยอัตรำคนละ  230 บำท / ภำคเรียน 

รวม 484 คน  ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่  รอ 

0023.4/11668 ลงวันที่  29 มิถุนำยน 2560  และหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3301 ลงวันที่  14  

มิถุนำยน 2560  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริม

ระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  

พ.ศ. 2561 - 2564   เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  ประจ ำปี  2561  หน้ำ 

169) 
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งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ     รวม 2,810,500 บาท 

งบด าเนินการ       รวม 2,810,500 บาท 

ค่าใช้สอย       รวม 2,810,500 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการเข้าค่ายทางวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน     225,000   บาท    

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร  ค่ำอำหำรและ 

เครื่องดื่ม  ค่ำที่พัก ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำจัดท ำเอกสำรในกำรอบรม ค่ำ

รำงวัล ในกำรอบรมเข้ำค่ำยทำงวิชำกำรคณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  

ภำษำไทย   ภำษำอังกฤษ  ภำษำจีน  ปฐมวัย  สังคมศึกษำศำสนำและ

วัฒนธรรม กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  ศิลปะ  สุขศึกษำ  พลศึกษำ 

ค่ำตอบแทนวิทยำกรค่ำเช่ำที่พัก ค่ำเบี้ยเลี้ยงครู นักเรียนและเจ้ำหน้ำที่ที่

เกี่ยวข้องและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่ เกี่ยวข้องและมีควำมจ ำเป็น ฯลฯ (ตำม

โครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรม

ในชุมชน  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เทศบำลเมือง

ร้อยเอ็ด ประจ ำปี 2561  หน้ำ  145) 

โครงการประกวดวงดนตร"ีพลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล"  จ านวน    135,000    บาท    

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินรำงวัลกำรแข่งขันดนตรี  ค่ำโล่รำงวัล ค่ำ

ถ้วยรำงวัล  ค่ำเชำ่เครื่องเสียง  ค่ำเอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำเกียรติบัตร 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน  ค่ำปฏิคม  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม 

ค่ำใช้จ่ำยอื่นทีเ่กี่ยวข้องและมีควำมจ ำเป็น ฯลฯ  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนว

ทำงกำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรและนันทนำกำร แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2564)  เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด  ประจ ำปี 2561 หนำ้  184) 

โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ      จ านวน    2,450,500   บาท    

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรตอบแทนครูสอนภำษำต่ำงประเทศ

รำยช่ัวโมง   มำท ำกำรสอนนักเรียนในสังกัดเทศบำล และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่

เกี่ยวข้องและมีควำมจ ำเป็น ฯลฯ (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ

ส่งเสริมระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2564)  เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด ประจ ำปี 2561  หนำ้  148)  
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แผนงานสาธารณสุข 

 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    รวม 5,926,100      บาท 

งบบุคลากร       รวม 4,566,500      บาท 

เงนิเดือน(ฝ่ายประจ า)      รวม 4,566,500      บาท 

เงนิเดือนพนักงาน             จ านวน   3,396,800     บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำลตำม

ต ำแหน่งและอัตรำที่ได้รับอนุมัตพิร้อมทั้งเงนิปรับปรุงเงินเดือน 

 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     จ านวน     72,900 บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนให้กับ

ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ  ระดับ  8  จ ำนวน  1  อัตรำ  

และเพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้

ปฎิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุข  (พ.ต.ส.)  และเงินเพิ่มค่ำครองชีพ

ช่ัวครำวพนักงำนเทศบำล    

 

เงนิประจ าต าแหน่ง      จ านวน    121,200 บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับพนักงำน

เทศบำลผู้มสีิทธิ์ได้เงินประจ ำต ำแหน่งทุกประเภท 

 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จ านวน    915,600     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงให้แก่พนักงำน

จำ้งฯ   ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      จ านวน    60,000      บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวให้กับพนักงำน 

จำ้งฯ    ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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งบด าเนินการ       รวม   1,359,600 บาท 

ค่าตอบแทน       รวม     139,600        บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จ านวน    6,000        บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ

รำชกำร ให้แก่พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงฯ ที่มำปฏิบัติ

รำชกำรนอกเวลำรำชกำร   ซึ่งเป็นงำนเร่งด่วนนอกเวลำรำชกำร

ปกติ   หรอืงำนที่ไม่อำจท ำในเวลำรำชกำร   ฯลฯ   

 

ค่าเช่าบ้าน       จ านวน    72,000      บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนเทศบำลที่มีสิทธิ์

ได้รับตำมระเบียบฯ 
 

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน      61,600 บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตรพนักงำน

เทศบำล  ตำมสิทธิ์ที่จะได้รับตำมระเบียบฯ 

 

ค่าใช้สอย       รวม 1,215,000     บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร             จ านวน    355,000    บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรจ้ำงเหมำแรงงำน

บุคคลภำยนอก  เพื่อปฏิบัติงำนเก็บเงินค่ำขยะในชุมชน  และ

รำยจ่ำยอื่นที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้   เช่น  ค่ำเข้ำปก

หนังสือ  ค่ำระวำงบรรทุกสิ่งของค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ เป็น

ต้น  ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้   
 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ        จ านวน    90,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ

พนักงำนเทศบำล  และพนักงำนจ้ำงฯ  ที่ได้รับค ำสั่งให้เดินทำงไป

รำชกำรตลอดจนคำ่ใช้จ่ำยอื่นที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้   
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โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ  จ านวน     100,000    บาท   

- เพื่อใช้จ่ำยในโครงกำร  อำทิเช่น  กำรจัดกิจกรรมอบรม

ผู้ประกอบกำรค้ำในตลำด  กำรจัดกิจกรรมรณรงค์  Big  Cleaning  

day  กิจกรรมรณรงค์สุขำน่ำใช้ถูกใจชำวตลำด  กิจกรรมรณรงค์

อ ำหำรปลอดภั ย ใ ส่ ใ จสุ ขภำพ  กิ จกรรมส่ ง เ ส ริ มสุ ขภำพ

ผูป้ระกอบกำร กิจกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค กิจกรรมรณรงค์กำร

จัดระเบียบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในตลำด  กิจกรรมควบคุมและเฝ้ำ

ระวังสัตว์และแมลงน ำโรคในตลำด  จ่ำยเป็นค่ำรับรองพิธีกำร    

ค่ำตอบแทนวิทยำกร     ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม  ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำ

จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์  วัสดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินกำรปรับปรุง

ตลำดให้ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน  ตลำดน่ำซื้อ  เช่น  ระบบระบำย

อำกำศ  ระบบระบำยน้ ำ  จุดตรวจสำรปนเปื้อนในตลำด  ตลอดจน

ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำสุขำภิบำล

ชุมชนและสถำนที่)  แผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เทศบำล

เมืองร้อยเอ็ด  ประจ ำปี 2561 หนำ้  214)   

 

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน    จ านวน     50,000     บาท   

สถานบริการแต่งผม-เสริมสวย   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   

-  เพื่อใช้จ่ำยในโครงกำร  อำทิเช่น  กิจกรรมอบรมช่ำง

ผม-เสริมสวย  กิจกรรมประกวดสุดยอดร้ำนแต่งผม-เสริมสวย  

สะอำดปลอดภัยน่ำใช้บริกำร  สนับสนุนส่งเสริมและขยำยผลกำร

ด ำเนินงำนของชมรมช่ำงผม-เสริมสวย  จ่ำยเป็นค่ำตอบแทน

วิทยำกร  ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร  ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำจัดท ำสื่อ

ประชำสัมพันธ์  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม  ฯลฯ  ตลอดจนค่ำใช้จ่ำย

อื่น ๆ ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร     (ตำมโครงกำรภำยใต้แนว

ทำงกำรพัฒนำสุขำภิบำลชุมชนและสถำนที่  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2564)  เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  ประจ ำปี 2561  หน้ำ  

213)   
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โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ   จ านวน    90,000     บาท   

-  เพื่อใช้จ่ำยในโครงกำร  อำทิเช่น  กิจกรรมอบรมผู้

ประกอบกิจกำรตรวจประเมินด้ำนกำรสุขำภิบำล   อำชีวอนำมัย

และควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน    กำรเฝ้ำระวังเหตุเดือดร้อน

ร ำคำญ    จ่ำยเป็นค่ำรับรองพิธีกำร  เช่น  ค่ำตอบแทนวิทยำกร  

ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม  ค่ำจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์  ตลอดจน

ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ   ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  กิจกรรมประกวด

สถำนประกอบกำร  เช่น  ร้ำนนวด/สปำ/โรงแรม/อพำร์ทเม้นท์/ ร้ำน

ซ่อมรถจักรยำนยนต/์สถำนประกอบกำรผลิตน้ ำดื่มและน้ ำแข็ง  เป็น

ต้น  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำสร้ำงจิตส ำนึกและ

ควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เทศบำลเมอืงร้อยเอ็ด  

ประจ ำปี 2561  หน้ำ  215)   

 

โครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม    จ านวน    270,000  บาท    

-  เพื่อใช้จ่ำยในโครงกำร  อำทิเช่น  จัดกิจกรรมประกวด

สุดยอดชุมชนหนำ้บ้ำนน่ำมอง  จัดกิจกรรมรณรงคโ์รงเรียนเชิงนิเวศ  

:  Eco  School  สนับสนุนส่งเสริมและขยำยผลกำรด ำเนินงำน

ธนำคำรขยะรีไซเคิลในโรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมกำรส่งเสริมกำรมี

ส่วนร่วมในกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม  จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร  

วัสดุอุปกรณ์  เช่น  ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร  ค่ำรำงวัลกำร

ประกวดสุดยอดชุมชนหน้ำบ้ำนน่ำมอง  ค่ำอำหำรเครื่องดื่ม  กำร

จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์  เป็น  ตลอดจนค่ำใช้จ่ำย อื่นๆ  ในกำร

ด ำเนินตำมโครงกำร (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำสร้ำง

จิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เทศบำล

เมืองร้อยเอ็ด  ประจ ำปี 2561 หนำ้ 254) 
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โครงการร้านอาหารปลอดภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   จ านวน   100,000    บาท   

-  เพื่อใช้จ่ำยในโครงกำร  อำทิเ ช่น  กิจกรรมอบรม

ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร / แผงลอยจ ำหน่ำยอำหำร  กิจกรรมตรวจ

ประเมินมำตรฐำน  อำหำรสะอำดรสชำติอร่อย  กิจกรรมรณรงค์

อำหำรปลอดภัย  กินร้อน ช้อนกลำง ล้ำงมือ  สนับสนุนส่งเสริมและ

ขยำยผลกำรด ำเนินงำนของชมรมร้ำนอำหำร  เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  

จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำอำหำรเครื่องดื่ม  ค่ำจัดท ำสื่อ

ประชำสัมพันธ์โครงกำร  ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ในกำรด ำเนินงำน

โครงกำร  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อป้องกันและ

ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชน  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 

2561 - 2564)  เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด  ประจ ำปี 2561  หนำ้  216)   
 

โครงการสุขาน่าใช้           จ านวน    60,000   บาท   

-  เพื่อใ ช้จ่ำยในโครงกำร  อำทิ เ ช่น กิจกรรมอบรม 

กิจกรรมประกวดสุดยอดส้วม กิจกรรมรณรงค์ส้วมสะอำดในสถำน

ประกอบกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจ

ประเมิน  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม  ค่ำจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์  

ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ   ค่ำเกียรติบัตร  ค่ำตรวจวิเครำะห์หำเชื้อ

โรคในส้วม  ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  

(ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำจัดระบบสุขำภิบำลและ

สถำนที่  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เทศบำลเมือง

ร้อยเอ็ด  ประจ ำปี 2561  หนำ้  217)     
 

โครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน     จ านวน    50,000    บาท    

-  เพื่อใช้จำ่ยในโครงกำร  อำทิเช่น กิจกรรมอบรมผู้

สัมผัสอำหำร  กิจกรรมตรวจประเมนิโรงอำหำรในสถำนศกึษำ 

กิจกรรมรณรงค์อำหำรปลอดภัยในสถำนศกึษำ  ค่ำตอบแทน

กรรมกำรตรวจประเมิน คำ่ตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำรและ

เครื่องดื่ม  ค่ำจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์  ตลอดจนค่ำใช้จำ่ยอื่น ๆ   
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เชน่  ค่ำเกียรตบิัตร  ป้ำยรับรองมำตรฐำน  ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 

ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำร

พัฒนำสุขำภบิำลชุมชนและสถำนที่  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ. 

2561 - 2564)  เทศบำลเมืองรอ้ยเอ็ด  ประจ ำปี 2561  หน้ำ  218)   

 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน      50,000    บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  เครื่องใช้

ส ำนักงำน  รถยนต์  เครื่องจักร  เป็นต้น  และรำยจ่ำยอื่นที่เข้ำ

ลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้   

 

ค่าวัสดุ       รวม      5,000        บาท 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่              จ านวน      5,000        บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดซื้อค่ำจำ้งถ่ำยรูป   ค่ำจ้ำงถ่ำยรูป 

ล้ำงอัดขยำยรูป  แผ่นป้ำย  กระดำษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน  สี  ฯลฯ 

ที่จ ำเป็นต้องใช้ในหนว่ยงำนนี ้  
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข     รวม 6,359,800   บาท 

งบบุคลากร       รวม 5,846,000   บาท 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม 5,846,000   บาท 

เงนิเดือนพนักงาน             จ านวน   4,139,300    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำลตำม 

ต ำแหน่งและอัตรำที่ได้รับอนุมัตพิร้อมทั้งเงนิปรับปรุงเงินเดือน   

 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                          จ านวน    114,000    บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนของพนักงำนเทศบำลที่ได้รับ 

เงินประจ ำต ำแหน่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินเดือนและเงินประจ ำ

ต ำแหน่งและมีสทิธิ์ได้รับเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน เท่ำกับเงินประจ ำ

ต ำแหน่งที่ได้รับอยู่และเพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำน

เทศบำล ที่ได้รับกำรปรับเงินเดือนตำมบัญชีอัตรำเงินเดือนใหม่หรือ

ได้รับเงินเดือน  ตำมบัญชีอัตรำเงินเดอืนถึงขั้นสูงรวมถึงเงินค่ำครอง

ชีพชั่วครำวของพนักงำนเทศบำล กรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดและเพื่อ

จ่ ำย เป็น เงิน เพิ่ มค่ ำครองชีพของพนักงำนงำนศูนย์บริกำร

สำธำรณสุข   

 

เงนิประจ าต าแหน่ง         จ านวน   78,000   บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับพนักงำน 

เทศบำลผู้มสีิทธิ์ได้เงินประจ ำต ำแหน่งทุกประเภท   

 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จ านวน   1,390,800  บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำงฯ  ที่ปฏิบัติหน้ำที่ 

ในกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม    

 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง             จ านวน    123,900   บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวให้กับพนักงำน 

จำ้งฯ  ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม    
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       งบด าเนินงาน       รวม       363,800     บาท 

ค่าตอบแทน       รวม         83,800     บาท 

ค่าเช่าบ้าน       จ านวน     78,000     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนใหก้ับพนักงำนเทศบำลที่มสีิทธิ์

ได้รับตำมระเบียบฯ   
 

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร          จ านวน     5,800      บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตรของพนักงำน

เทศบำลฯ ตำมระเบียบฯ   
 

      ค่าใช้สอย           รวม       220,000    บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร    จ านวน     20,000     บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งเหมำบริกำร  เชน่  ค่ำจำ้งบุคลำกร 

ปฏิบัติงำนในหน่วยปฐมภูมิ  ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่เพื่อให้บริกำร

ด้ำนกำรแพทย์  ตำมระเบียบฯ  และจ้ำงเหมำอื่น ๆ  
 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน     50,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำยำนพำหนะ

ของพนักงำนเทศบำลและพนักจ้ำงฯ ที่ได้รับค ำสั่งให้เดินทำงไป

รำชกำรและรำยจ่ำยอื่น ๆ ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้  
 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขต   จ านวน     50,000    บาท   

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (อสม.)    

-  เพื่อใช้จ่ำยในโครงกำร  อำทิเช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร  

ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำเกียรติบัตร ค่ำวัสดุใน

กำรอบรม ตลอดจนค่ำสื่อประชำสัมพันธ์โครงกำร(ตำมโครงกำร

ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ  เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภำพอนำมัย

ของประชำชนแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  เทศบำล

เมืองร้อยเอ็ด ประจ ำปี 2561 หนำ้   205) 
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 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน     100,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเครื่องใช้

ส ำนักงำน  ยำนพำหนะ  อุปกรณ์กำรแพทย์  และรำยจำ่ยอื่นที่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี ้  
 

ค่าวัสดุ       รวม         60,000     บาท 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จ านวน       5,000     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำแก๊สหุงต้มในงำนศูนย์บริกำร

สำธำรณสุขและค่ำวัสดุอื่น ๆ ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้   
 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์    จ านวน      50,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำยำรักษำโรคและเวชภัณฑ ์  

เครื่องมือทำงกำรแพทย์  เครื่องมือทำงทันตกรรมในงำน

ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขและค่ำวัสดุอื่นที่ เข้ำลักษณะ

รำยจ่ำยประเภทนี้ 

 

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง   จ านวน      5,000     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซื้อน้ ำยำเคมีดับเพลิงและ

อุปกรณ์ดับ เพลิ งอื่ นๆ  เพื่ อควำมปลอดภัยภำยใน

ศูนย์บริกำรฯ   
 

งบเงินอุดหนุน      รวม   150,000     บาท 

เงนิอุดหนุน                                                                รวม      150,000     บาท 

เงนิอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์    จ านวน  150,000     บาท 

-  เพื่อจำ่ยในกำรพัฒนำและสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 

ของศูนย์บริกำรสำธำรณสุขมูลฐำนชุมชนและช่วยเหลือชุมชนใน

เขตเทศบำล  ให้พัฒนำชุมชนให้เข้มแข็งตำมควำมจ ำเป็นและ

ควำมตอ้งกำรของแตล่ะชุมชน   
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                                        แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์    รวม      4,896,000    บาท 

 งบบุคลากร       รวม      4,450,300    บาท

 เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม      4,450,300    บาท 

เงนิเดือนพนักงาน             จ านวน    3,299,200    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลตำม

ต ำแหน่งและอัตรำที่ได้รับอนุมัติและเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ ำปี   
     

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน           จ านวน       67,200    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนของพนักงำนเทศบำลที่

ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งตำมกฎหมำย ว่ำด้วยเงินเดือนและเงิน

ประจ ำต ำแหน่ง และมีสิทธิได้รับเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน 

เท่ ำกับเงินประจ ำต ำแหน่งที่ ได้ รับอยู่ และเพื่ อจ่ำยเป็น

ค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนเทศบำล ที่ได้รับกำรปรับ

เงินเดอืนตำมบัญชีอัตรำเงินเดือนใหม่หรือได้รับเงินเดือน  ตำม

บัญชอีัตรำเงินเดอืนถึงขัน้สูงรวมถึงเงินค่ำครองชีพช่ัวครำวของ

พนักงำนเทศบำล กรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดและเพื่อจ่ำยเป็น

เงินเพิ่มคำ่ครองชีพของพนักงำนกองสวัสดิกำรสังคม   
 

เงนิประจ าต าแหน่ง      จ านวน    103,200    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับพนักงำน

เทศบำลผู้มสีิทธิ์ได้เงินประจ ำต ำแหน่งทุกประเภท   
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน    933,500    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงให้แก่พนักงำนจำ้งฯ  

ที่ปฏิบัติหนำ้ที่ในกองสวัสดิกำรสังคม   
 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน      47,200    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวให้กับพนักงำน

จำ้งฯ  ที่ปฏิบัติหนำ้ที่ในกองสวัสดิกำรสังคม   
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    งบด าเนินงาน        รวม       445,700     บาท 

      ค่าตอบแทน        รวม         79,000     บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน      50,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก

เวลำรำชกำร ให้แก่พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจำ้งฯ ที่มำ

ปฏิบัติรำชกำรนอกเวลำรำชกำร   ซึ่งเป็นงำนเร่งด่วนนอกเวลำ

รำชกำรปกติ   หรอืงำนที่ไม่อำจท ำในเวลำรำชกำร   ฯลฯ 

 

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน      29,000     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของ

พนักงำนกองสวัสดิกำรสังคมตำมระเบียบฯ   

 

 ค่าใช้สอย       รวม       326,700      บาท 

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร           จ านวน       125,000     บาท 

 -  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเ ช่ำที่ดิน  ค่ำโฆษณำเผยแพร่  

ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  ค่ำเย็บหนังสือหรือ

เข้ำปกเล่ม  ค่ำใช้จ่ำยที่ต้องจ่ำยอันเกี่ยวเนื่องกับกำรบริกำร

ประชำชนในศูนย์บริกำรประชำชน  และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่ เข้ำ

ลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้  ที่จ ำเป็นต้องเบิกจ่ำยในหนว่ยงำนนี้   

 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน    101,700     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ

พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำงฯ ตำมระเบียบฯ ตลอดจน

ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้  

 

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม     จ านวน    100,000     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินและ

ครุภัณฑ์ต่ ำง  ๆ   เ ช่น   รถยนต์   โทรโข่ ง   คอมพิว เตอร์   

รถจักรยำนยนต์  เป็นต้น  ตลอดจนค่ำซ่อมแซมอื่น ๆ  ที่เข้ำ

ลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้   
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 ค่าวัสดุ        รวม        40,000      บาท 

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ               จ านวน    10,000      บาท 

 -  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุที่จ ำเป็นต้องใช้ใน

หน่วยงำนนี้  เช่น  หลอดไฟฟ้ำ  และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจน

วัสดุทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้   

 

วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน    20,000     บาท 

 -  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งำนบ้ำนงำนครัว   

เช่น    แก้วน้ ำ    จำนรอง   ถ้วย  ชำม  ช้อนส้อม  สเปรย์ปรับ

อำกำศ  ถังน้ ำ  ตลอดจนวัสดุทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้   

 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน     10,000     บาท 

 -  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำแบตเตอรี่  ยำงนอก  ยำงในรถยนต์  ,  

รถจักรยำนยนต์ ของกองสวัสดิกำรสังคม  ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุทุก

ชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้ที่จ ำเป็นต้องใช้ในหนว่ยงำนนี้    
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แผนงานเคหะและชุมชน 

    งานไฟฟ้าถนน       รวม 12,808,500   บาท 

 งบบุคลากร       รวม   7,314,500   บาท 

 เงนิเดือน(ฝ่ายประจ า)      รวม   7,314,500   บาท 

 เงนิเดือนพนักงาน      จ านวน   3,202,300   บาท 

 -  เพื่อจำ่ยใหพ้นักงำนเทศบำลตำมต ำแหน่งและอัตรำที่

ได้รับอนุมัตพิร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงนิเดือน   

 

 เงนิประจ าต าแหน่ง      จ านวน     60,000     บาท 

 -  เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับพนักงำน

เทศบำลผู้มสีิทธิ์ได้เงินประจ ำต ำแหน่งทุกประเภท    

 

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน   3,610,000   บาท 

 -  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  ให้กับ

พนักงำนจ้ำงฯ  ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในกองช่ำง   

 

 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน     442,200   บาท 

 -  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวใหก้ับ

พนักงำนจ้ำงฯ  ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในกองช่ำง  

 

 งบด าเนินงาน       รวม 5,494,000     บาท 

 ค่าตอบแทน       รวม   204,000      บาท 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         จ านวน   120,000      บาท 

 -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำรำชกำร  

ของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงฯ ที่ได้รับ

ค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนตำม

ระเบียบฯ  

 

ค่าเช่าบ้าน       จ านวน    23,400    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนเทศบำลตำม

สิทธิ์ที่ได้รับตำมระเบียบฯ   
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เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน   60,600      บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของ

พนักงำนเทศบำลตำมที่มีสทิธิได้รับตำมระเบียบฯ   

 

ค่าใช้สอย       รวม   2,500,000   บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร    จ านวน   1,990,000    บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกดูแล

ปรั บป รุ ง ส ำธำ รณู ป โภคต่ ำ ง ๆ  ภำย ใ น เ ขต เ ทศบำลฯ  

ค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใช้จ่ำยที่จัดอยู่ในรำยจ่ำยประเภทนี้  

 

 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน    10,000     บาท 

 -  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ

พนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงฯ ที่ได้รับ

ค ำสั่งให้ไปปฏิบัติรำชกำรตำมระเบียบฯหรือค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เข้ำ

ลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้   

 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน    500,000     บาท 

 -  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน

ครุภัณฑ์ที่ช ำรุดเสียหำย ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง และซ่อมแซม

ทรัพย์สินอื่น ได้แก่  เครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับงำนไฟฟ้ำ  โคมไฟใต้

น้ ำ  นำฬิกำตัง้เวลำ  ตูค้วบคุมสัญญำณไฟจรำจร และอื่น ๆ  

 

 ค่าวัสดุ        รวม   2,790,000   บาท 

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน   1,000,000   บาท 

 -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำที่จ ำเป็นต้องใช้ในหน่วยงำน

นี้  เช่น  สำยไฟ  หลอดไฟ  และวัสดุอื่น  ๆ ที่จัดอยู่ในวัสดุ

ประเภทนี้   
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 วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน     90,000    บาท 

 -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำซือ้วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ที่จ ำเป็นต้อง

ใช้ เชน่  ไม้กวำด  ผงซักฟอก น้ ำยำท ำควำมสะอำด  ถังน้ ำ  เสื่อ 

พลำสตกิ  ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้   

 

 วัสดุก่อสร้าง       จ านวน   1,500,000   บาท 

 -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำงที่จ ำเป็นต้องใช้ในกิจกำร

ของเทศบำล  เช่น ไม้ หิน ดิน ปูน ทรำย ฯลฯ  และวัสดุอื่นๆ  ที่

จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้   

 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน    100,000    บาท 

 -  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำแบตเตอรี่  ยำงรถยนต์ สำยไมล์ ตลับ

ลูกปืน  ฯลฯ   

 

 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย      จ านวน    100,000   บาท 

 -  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำยเจ้ำหน้ำที่ออก

ปฏิบัติงำน เช่น  เสื้อผ้ำ  กำงเกง  เสื้อสะท้อนแสง  หมวกนิรภัย  

ถุงมอืรองเท้ำ หรอืวัสดุอื่น ๆ ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้   
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งานสวนสาธารณะ       รวม 6,534,100    บาท 

งบบุคลากร       รวม 2,350,100    บาท 

 เงนิเดือน(ฝ่ายประจ า)      รวม 2,350,100    บาท 

 เงนิเดือนพนักงาน            จ านวน    596,700   บาท 

-  เพื่อจ่ำยให้พนักงำนเทศบำลตำมต ำแหน่งและ

อัตรำที่ได้รับอนุมัติพรอ้มทั้งเงนิปรับปรุงเงนิเดือน  
 

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน   1,625,600   บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  ให้แก่

พนักงำนจ้ำงฯ ที่ปฏิบัติหนำ้ที่ในกองชำ่ง   
 

 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน   127,800     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวใหก้ับ

พนักงำนจ้ำงฯ  ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในกองช่ำง  
 

    งบด าเนนิงาน       รวม      4,184,000   บาท 

 ค่าตอบแทน       รวม      46,000    บาท 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        จ านวน      10,000    บาท 

 -  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ

รำชกำร ให้แก่พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงฯ ที่มำปฏิบัติ

รำชกำรนอกเวลำรำชกำร   ซึ่งเป็นงำนเร่งด่วนนอกเวลำ

รำชกำรปกติ   หรอืงำนที่ไม่อำจท ำในเวลำรำชกำร   ฯลฯ   
 

 ค่าเช่าบ้าน       จ านวน      36,000    บาท 

 -  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนเทศบำลตำม

สิทธิ์ที่ได้รับตำมระเบียบฯ   
 

 ค่าใช้สอย       รวม  3,218,000    บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร     จ านวน  2,908,000    บาท 

 -  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  บุคคลภำยนอก  

ค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใช้จ่ำยที่จัดอยู่ในรำยจ่ำยประเภทนี้   

 

 

162 



 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน     10,000    บาท 

 -  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ

พนักงำนเทศบำล  และพนักงำนจ้ำงฯ  ที่ได้รับค ำสั่งให้ไปปฏิบัติ

รำชกำรตำมระเบียบฯหรือค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

ประเภทนี้   
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน     300,000   บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่

ช ำรุดเสียหำย  ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง  และซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น 

ได้แก่ น้ ำพุ เครื่องปั้มน้ ำ  เครื่องตัดหญ้ำ  เครื่องสูบน้ ำ  และอื่น ๆ   
 

 ค่าวัสดุ        จ านวน     920,000    บาท 

 วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน       40,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวที่จ ำเป็นต้องใช้ 

เชน่  ไม้กวำด  ผงซักฟอก น้ ำยำท ำควำมสะอำด  ถังน้ ำ จอบ  เสียม  

เสื่อพลำสตกิ  ฯลฯ และอื่นๆ ที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้   

 วัสดุก่อสร้าง       จ านวน    500,000    บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุก่อสรำ้งที่จ ำเป็นต้องใช้ในกิจกำรของ

เทศบำล   ภำยในบึงพลำญชัย  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  และ

อื่น ๆ  เช่น  ไม้ หิน ดิน ปูน ทรำย สี ฯลฯ  และวัสดุอื่น ๆ   ที่จัดอยู่

ในวัสดุประเภทนี้   

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน     40,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำแบตเตอรี่  ยำงรถยนต์ สำยไมล์ ตลับ

ลูกปืน  ฯลฯ 

 วัสดุการเกษตร      จ านวน    300,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร  เช่น เมล็ดพันธุต้นไม้ 

ดอกไม้   ไม้ประดับ   ปุ๋ยสำรจุลินทรีย์   ยำก ำจัดศัตรูพืชและวัสดุ

อื่น ๆ ที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้  

 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย      จ านวน     40,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำยเจ้ำหน้ำที่ออก

ปฏิบัติงำน เช่น  เสื้อผ้ำ  กำงเกง  เสื้อสะท้อนแสง  หมวกนิรภัย  

ถุงมอืรองเท้ำ หรอืวัสดุอื่นๆ ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้   
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     รวม  16,728,600   บาท 

   งบบุคลากร        รวม   7,512,600    บาท 

 เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม   7,512,600    บาท 

 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า              จ านวน      526,100    บาท 

-  เพื่อจ่ำยให้กับลูกจ้ำงประจ ำที่ปฏิบัติหน้ำที่ในงำน

กองสำธำรณสุขฯ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงคำ่จำ้งประจ ำปี  

 

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน   6,412,300    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำงฯ  ที่ปฏิบัติ

หนำ้ที่ในกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม    

 

 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน    574,200    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวให้กับ

พนักงำนจำ้งฯ  ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม    

 

   งบด าเนินงาน       รวม   9,216,000    บาท 

 ค่าตอบแทน       รวม      180,000   บาท 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         จ านวน      180,000   บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก

เวลำรำชกำร ให้แก่พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงฯ ที่มำ

ปฏิบัติรำชกำรนอกเวลำรำชกำร   ซึ่งเป็นงำนเร่งด่วนนอกเวลำ

รำชกำรปกติ   หรอืงำนที่ไม่อำจท ำในเวลำรำชกำร   ฯลฯ 

 

 ค่าใช้สอย       รวม       7,646,000    บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร     จ านวน    5,028,000   บาท 

-  เพื่อเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรจ้ำงเหมำแรงงำน

บุคคลภำยนอก  ท ำควำมสะอำดและพัฒนำสิ่งแวดล้อม  ถนน  

ทำงเท้ำ และจำ้งเหมำบริกำรอื่น ๆ   
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รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน    18,000     บาท 

-  เพื่อใช้จ่ำยเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำเช่ำที่พัก  ค่ำยำนพำหนะ

ของพนักงำนเทศบำล  ลูกจำ้งประจ ำ  พนักงำนจำ้งฯ   ที่ได้รับค ำสั่ง

ให้เดินทำงไปรำชกำรและรำยจ่ำยอื่น ๆ ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

ประเภทนี้    

 

โครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   จ านวน  100,000  บาท 

-  เพื่อใช้จ่ำยเป็นค่ำรับรองในพิธีกำรหรือกำรจัดกิจกรรม

ตำมโครงกำร  เช่น  กิจกรรมรณรงค์ในสถำนศึกษำ  ในชุมชน  ใน

ตลำดสด  วันส ำคัญต่ำง ๆ เชน่ วันเฉลิมพระชนมพรรษำหรือกำรจัด

อบรมศึกษำดูงำน  เป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำ

พำหนะ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำรำงวั ลกำรประกวดตำม

กลุ่มเป้ำหมำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร (ตำม

โครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำสร้ำงจิตส ำนึกและควำม

ตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ตำม

แผนพัฒนำสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  

ประจ ำปี 2561)  หนำ้  255)   

 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน   2,500,000   บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมเครื่องใช้ส ำนักงำน   

รถยนต์ เครื่องจักร   เป็นต้น  และรำยจ่ำยอื่นที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

ประเภทนี้  
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 ค่าวัสดุ        รวม 1,390,000     บาท 

 วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน    360,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  เช่น  เข่ง  

ไม้กวำด  ผงซักฟอก  ถังรองรับขยะ  อื่น ๆ  ที่ใช้ในงำนก ำจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและรำยจ่ำยอื่นที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

ประเภทนี้   

 

 วัสดุก่อสร้าง       จ านวน    540,000    บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง  เช่น   เหล็ก   

หิน  ปูน  ท่อ  ทรำย  ฯลฯ  เพื่อจัดท ำฝำท่อ  และซ่อมแซม

ระบบระบำยน้ ำ  งำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน    300,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  

เชน่  แบตเตอรี่   ยำงรถยนต์  สำยไมล์  ตลับลูกปืน  ฯลฯ  

 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์    จ านวน       40,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุในงำนรักษำควำมสะอำด  

ฆ่ำเชื้อโรค  เช่น  คลอรีน  โซดำไฟ และค่ำวัสดุอื่นที่เข้ำลักษณะ

รำยจ่ำยประเภทนี้ 

 

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย      จ านวน    150,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ เครื่องแต่งกำย  เช่น  

รองเท้ำ ถุงมอื หมวก เสื้อผ้ำ  ฯลฯ ให้กับลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำน 

ด้ำนกำรรักษำควำมสะอำด   

 

 

 

166 



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน    รวม     7,065,000    บาท 

งบด าเนินงาน        รวม     7,065,000    บาท 

ค่าใช้สอย        รวม     7,065,000    บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

   โครงการจัดท าระบบและข้อมูลชุมชน   จ านวน    120,000     บาท   

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุจัดท ำแบบส ำรวจค่ำซือ้แบบส ำรวจ

จัดท ำแผนชุมชน  ค่ำจำ้งส ำรวจ ค่ำจำ้งสรุปข้อมูลชุมชน คำ่อำหำร 

อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผูเ้ข้ำประชุม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นใน

โครงกำรนี ้(ทุกรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยกันได้) (ตำมโครงกำรภำยใต้

แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมกำรมสี่วนรว่มของประชำชน แผนพัฒนำ

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด ประจ ำปี 

2561  หน้ำ 260)   

 

โครงการบ้านท้องถ่ินประชารัฐร่วมใจเทดิไท้องค์ราชัน ราชินี    จ านวน  6,475,000   บาท   

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย  ในกำรจัดประชุม  ประชำคม  

ส ำรวจข้อมูล จัดกิจกรรม  เผยแพร่ประชำสัมพันธ์  และด ำเนินกำร

ก่อสร้ำงบ้ำนส ำหรับผู้ยำกไร้  ฐำนะยำกจนรวมถึงค่ำติดตั้งมิเตอร์

ไฟฟ้ำ/ประปำ  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  50  หลัง ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่น

ที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรนี้  (ทุกรำยกำรสำมำรถถัว

จ่ำยกันได้)  ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 

3668  ลงวันที่  15  สิงหำคม  2559  (โครงกำรฯ ใช้งบประมำณ

ก่อสร้ำงบ้ำนทั้งสิ้น  10,350,000  บำท  โดยเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด

ได้รับงบประมำณอุดหนุนจำกสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำร

มหำชน)  จ ำนวน  3,875,000  บำท  ในกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติมจำก

งบประมำณที่ตั้งไว้)  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.

2561-2564)  เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด  ประจ ำปี 2561 หนำ้ 260)   
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โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการ   จ านวน    30,000    บาท   

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรออกส ำรวจสถำนภำพควำม

เป็นอยู่  กำรด ำเนินชีวิต  และแยกประเภทคนพิกำร  (ทุกรำยในเขตฯ) 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมในชุมชน  อบรมอำสำสมัครดูแลผู้พิกำรใน

ชุมชน   รวมถึงวิเครำะหป์ัญหำและดำ้นอื่น ๆ   ค่ำอำหำร     อำหำรว่ำง

และเครื่องดื่ม  ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุจัดกิจกรรม ค่ำพิมพ์วุฒิบัตร  และ

เงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นที่

จ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรนี้ (ทุกรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยกัน

ได้) (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมคุณภำพชีวิตและ

กำรสังคมสงเครำะห์  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด ประจ ำปี  2561  หนำ้ 242)    

 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  จ านวน    50,000    บาท   

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน

เขตเทศบำลฯ ประสบภัยทำงธรรมชำติที่เกิดขึ้นและเพื่อช่วยเหลือผู้

เดือดร้อนที่ประสบปัญหำทำงสังคมและเศรษฐกิจ  เช่น  สังกะสี  ไม้  

กระเบื้อง วัสดุก่อสร้ำงต่ำง ๆ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เข้ำลักษณะ

และจ ำเป็นต้องใช้จ่ำยตำมโครงกำรนี้ (ทุกรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำย

กันได้)  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมคุณภำพ

ชีวิตและกำรสังคมสงเครำะห์  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561– 

2564)  เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ดประจ ำปี 2561  หน้ำ 241)     

 

โครงการปรับปรุง (พื้นที่ท่ีจะได้รับจากประชาชน)   จ านวน    100,000    บาท 

และพื้นที่คลองคูเมือง 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยจัดซื้อ/จัดจ้ำง  ในกำรปรับปรุงพื้นที่

รับคืนจำกประชำชน อำทิ   เช่น   ค่ำดิน   ถมดิน  หญ้ำ   และวัสดุ

กำรเกษตร  ลวดหนำม  เสำ ค่ำตกแต่งพื้นที่ ท่อระบำยน้ ำ วัสดุก่อสร้ำง 

ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรนี้ (ทุก

รำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยกันได้) (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.

25561 – 2564)    เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ดประจ ำปี 2561  หน้ำ 262)     
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โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน   จ านวน    30,000     บาท   

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิดกำรอบรม  ค่ำตกแต่ง

สถำนที่ฝกึอบรม  ค่ำอำหำร    อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม    ค่ำสมนำคุณ

วิทยำกร  อุปกรณ์เครื่องเขียน  ค่ำพิมพ์วุฒิบัตร  ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด  

ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรนี้   (ทุก

รำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยกันได้)  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 

2561– 2564)  เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด  ประจ ำปี 2561  หนำ้ 261) 

 

 โครงการย้ายชุมชน/จัดหาที่อยู่ใหม่ ผู้บุกรุกคลองคูเมือง จ านวน     50,000    บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนกำรย้ำยชุมชนไปอยู่ ณ ที่ดินแห่ง

ใหม่ สนับสนุนระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำนและปัจจัยที่จ ำเป็นในกำร

ด ำรงชีพในกำรอยู่อำศัย อำทิ มิเตอร์ไฟฟ้ำ/ประปำ (ตำมโครงกำร

สนับสนุนกำรจัดหำที่อยู่ให้ประชำชนตำมนโยบำยรัฐบำล)  ค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรมสัมมนำ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นในโครงกำรนี้  (ทุก

รำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยกันได้) (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 

2561– 2564)  เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ดประจ ำปี 2561  หน้ำ 260) 

 

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานหอพัก   จ านวน    40,000   บาท 

ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำพิมพ์แผ่นพับแนะน ำกฎหมำยหอพัก  

ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิดกำรอบรม   ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  

ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำตกแต่งสถำนที่ในกำรด ำเนินโครงกำร  ค่ำวัสดุ

ส ำนักงำน  ค่ ำวิทยำกร  ค่ ำวั สดุฝึกอบรม    ค่ ำพิมพ์ วุฒิบัตร    

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรออกตรวจหอพัก  เ งินตอบแทนกำร

ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นในกำร

ด ำเนนิกำรตำมโครงกำรนี้     (ทุกรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยกันได้)    (ตำม

โครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภำพ

อนำมัยของประชำชน  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  

เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด ประจ ำปี  2561  หนำ้ 209)   
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โครงการด้านการพัฒนาสตรแีละครอบครัว   จ านวน    10,000     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิดกำรอบรม  ค่ำอำหำร 

อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ตกแต่งสถำนที่ในกำรด ำเนิน

โครงกำร  ค่ำวัสดุส ำนักงำน ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุฝึกอบรม ตลอดจน

ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรนี้ (ทุกรำยกำร

สำมำรถถัวจ่ำยกันได้) (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริม

คุณภำพชีวิตและกำรสังคมสงเครำะห์  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 

2561– 2564)  เทศบำลเมอืงร้อยเอ็ด ประจ ำปี 2561  หน้ำ 241)   

 

 โครงการพัฒนาและควบคุมการฌาปนกิจสงเคราะห์  จ านวน    20,000     บาท 

 -  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงพื้นที่ส ำรวจกำรด ำเนินกำร

ฌำปนกิจสงเครำะห์ในชุมชนทั้ง  20  ชุมชน  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิด

กำรอบรม  ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  

ตกแต่งสถำนที่ในกำรด ำเนินโครงกำร   ค่ำวัสดุส ำนักงำน   ค่ำวิทยำกร   

ค่ำวัสดุฝึกอบรม ค่ำพิมพ์เอกสำร  เงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ

รำชกำร  ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรนี ้

(ทุกรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยกันได้) (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำร

พัฒนำส่งเสริมคุณภำพชีวิตและกำรสังคมสงเครำะห์   แผนพัฒนำ

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ประจ ำปี  2561  

หนำ้ 243)   

 

 โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในชุมชน  จ านวน      30,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิดกำรอบรม 

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำร ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้

และตกแต่งสถำนที่อบรม ค่ำวัสดุส ำนักงำน   ค่ำวิทยำกรและ

ของที่ระลึกอุปกรณ์กีฬำต้ำนยำเสพติด   วัตถุเคมีตรวจสำรเสพ

ติด   ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่จ ำเป็นในโครงกำรนี้  (ทุก

รำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยกันได้)   (ตำมโครงกำรภำยใต้แนว

ทำงกำรพัฒนำป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด    แผนพัฒนำ

ท้องถิ่นสีป่ี  (พ.ศ. 2561– 2564)  เทศบำลเมืองร้อยเอ็ดประจ ำปี 

2561  หน้ำ 219) 
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 โครงการส่งเสรมิการตลาด  หน่ึงต าบล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   จ านวน   30,000   บาท 

 -  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด - ปิดกำรอบรม 

ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้

และตกแต่งสถำนที่อบรม  ค่ำวัสดุส ำนักงำน  ค่ำวิทยำกร ค่ำ

พำหนะ ค่ำที่พัก ค่ำเบีย้เลีย้ง ในกำรเดินทำงไปแสดงสินค้ำนอก

สถำนที่  ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นในโครงกำรนี้  (ทุก

รำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยกันได้)  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนว

ทำงกำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพให้แก่ประชำชน  แผนพัฒนำ

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564)  เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด

ประจ ำปี 2561 หนำ้ 139) 
 

 โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   จ านวน     30,000     บาท 

 -  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นในกำรด ำเนิน

โครงกำร     อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัวและพระรำชเสำวนีย์ ในสมเด็จพระนำงเจ้ำ

พระบรมรำชินีนำถ   ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  

อำทิ  ค่ำตกแต่งสถำนที่อบรม  ค่ำวัสดุอื่น ๆ  ค่ำวิทยำกร   

ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม    ค่ำเช่ำพำหนะ  ค่ำที่

พัก  ค่ำเบี้ยเลี้ยงตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นในกำรด ำเนิน

ตำมโครงกำรนี้     (ทุกรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยกันได้)   (ตำม

โครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพให้แก่

ประชำชน  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564)  

เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ดประจ ำปี 2561 หนำ้ 139)   
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มผู้สนใจ   จ านวน     50,000     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิด กำรอบรม  

ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง

สถำนที่ในกำรด ำเนินโครงกำร ค่ำวัสดุส ำนักงำน ค่ำวิทยำกร

ค่ำวัสดุฝึกอบรม  ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่จ ำเป็นในกำร

ด ำเนินโครงกำรนี้  (ทุกรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยกันได้)  (ตำม

โครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่ง เสริมอำชีพแก่

ประชำชน แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ดประจ ำปี  2561หนำ้  138)   
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม        1,215,200    บาท 

งบบุคลากร       รวม       853,200    บาท 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม       853,200    บาท 

เงนิเดือนพนักงาน              จ านวน       853,200    บาท 

-  เพื่อจำ่ยใหพ้นักงำนเทศบำลตำมต ำแหน่งและอัตรำ

ที่ได้รับอนุมัติพรอ้มทั้งเงนิปรับปรุงเงนิเดือน  
 

งบด าเนินการ       รวม     62,000 บาท 

ค่าตอบแทน       รวม     52,000 บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จ านวน     18,000       บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ

รำชกำร ให้แก่พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงฯ ที่ได้รับค ำสั่งให้

ปฏิบัติรำชกำรนอกเวลำรำชกำร   ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนตำม

ระเบียบฯ 

 

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน    34,000      บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้กับพนักงำน 

ที่มสีิทธิ์ตำมระเบียบฯ   

 

ค่าใช้สอย       รวม    10,000     บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน     10,000    บาท  

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ

พนักงำนเทศบำลตำมระเบียบฯ  ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เข้ำลักษณะ

รำยจ่ำยประเภทนี้    
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งบเงินอุดหนุน      รวม       300,000     บาท 

เงนิอุดหนุน       จ านวน   300,000     บาท 

เงนิอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรม จ านวน    300,000    บาท 

อันเป็นสาธารณประโยชน์     

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมำคมจังหวัด

ร้อยเอ็ด ในกำรด ำเนินกิจกรรมอันเป็นสำธำรณประโยชน์กิจกรรม

ส่งเสริมพุทธศำสนำขนบธรรมเนยีมประเพณี    
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งานกีฬาและนันทนาการ      รวม   4,508,200   บาท 

งบบุคลากร       รวม     227,200    บาท 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม     227,200    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนครูอำสำ  เพื่อที่ปฏิบัติ

หนำ้ที่ท ำกำรสอนให้กำรศกึษำเด็กด้อยโอกำส  ตำมหนังสอืจังหวัด

ร้อยเอ็ด  ดว่นที่สุด  ที่  รอ 0023.4/11668  ลงวันที่  29  มิถุนำยน  

2560  และหนังสอืกระทรวงมหำดไทย  ดว่นที่สุด  ที่  มท 

08166.2/ว 3301  ลงวันที่  14  มิถุนำยน 2560 

 

งบด าเนินการ       รวม     4,281,000   บาท 

ค่าใช้สอย       รวม     3,551,000   บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

ค่าพัฒนาครูอาสา                จ านวน          6,000    บาท   

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเข้ำรับกำรอบรมครูอำสำ  ค่ำเบี้ยเลี้ยง  

ค่ำที่พัก  ค่ำลงทะเบียน  และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่ เข้ำลักษณะ

รำยจ่ำยประเภทนี้ ตำมหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด  ด่วนที่สุด  ที่  รอ 

0023.4/11668  ลงวันที่  29  มิถุนำยน  2560  และหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 08166.2/ว 3301  ลงวันที่  

14  มถิุนำยน 2560 

 

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรยีน อปท.   จ านวน     800,000 บาท   

แห่งประเทศไทย ระดับภาค 

- เพื่อเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยงนักกีฬำ ผู้ฝึกสอนกีฬำ พนักงำน

ขับรถยนต์ในกำรรับ-ส่งนักกีฬำ  เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง ค่ำน้ ำมัน

เชื้อเพลิง  ค่ำพำหนะ  ในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  ระดับภำค และ

ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องและมีควำมจ ำเป็นกับกำรด ำเนินโครงกำร 
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โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและยุวกาชาด  จ านวน     100,000 บาท   

กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด         

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำบ ำรุงคำ่ยลูกเสือ ยุวกำชำดและเนตรนำรี 

ระดับมัธยมศึกษำและระดับประถมศึกษำ ค่ำจ้ำงเหมำท ำอำหำรใน

กำรเข้ำค่ำยพักแรม ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิคม ค่ำประดับตกแต่ง

สถำนที่และพิธีเปิดงำน คำ่ตอบแทนวิทยำกร กำรเข้ำค่ำยพักแรมจะ

แบ่งเป็น 2 ครั้ง  โดยแยกเป็นระดับประถมศึกษำและระดับ

มัธยมศึกษำ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีควำมจ ำเป็นกับ

กำรด ำเนินโครงกำรฯ  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน

สวัสดิกำรและนันทนำกำร  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 

2564)  เทศบำลเมอืงร้อยเอ็ด ประจ ำปี 2561  หนำ้  182)   

 

โครงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา     จ านวน   765,000 บาท 

นักเรยีน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ  

-  เพื่อเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยงนักกีฬำ  ผู้ฝึกสอนกีฬำ พนักงำน

ขับรถยนต์ในกำรรับ-ส่งนักกีฬำ   ในกำรเข้ำค่ำยฝึกซ้อมเก็บตัว

นักกีฬำเพื่อเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแหง่ประเทศไทย  รอบชงิชนะเลิศระดับประเทศ (เข้ำร่วมกำร

แข่ งขันกีฬำ 13 ประเภท ฟุตบอล ฟุตซอล  วอลเลย์บอล 

วอลเลย์บอลชำยหำด เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส  เปตอง  

แบดมินตัน กรีฑำ  หมำกรุก  หมำกฮอส วิ่ งมินิมำรำธอน  

บำสเกตบอล รุ่นอำยุ  12/14/16/18  ปีชำย/หญิง หรือกีฬำที่ได้

ก ำหนดขึ้น) ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีควำมจ ำเป็น

กับกำรด ำเนินโครงกำรฯ  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ

ด้ำนสวัสดิกำรและนันทนำกำร  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 

- 2564)  เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด ประจ ำปี 2561  หน้ำ  176)   
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โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรยีน อปท.  จ านวน    800,000   บาท   

แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ         

- เพื่อเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยงนักกีฬำ ผู้ฝึกสอนกีฬำ พนักงำนขับ

รถยนต์ในกำรรับ-ส่งนักกีฬำ  เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง ค่ำน้ ำมัน

เชื้อเพลิง  ค่ำจ้ำงเหมำรถยนต์หรือพำหนะ  ในกำรเข้ำร่วมกำร

แข่งขันกีฬำนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  

ระดับประเทศและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีควำมจ ำเป็นกับ

กำรด ำเนินโครงกำรฯ  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน

สวัสดิกำรและนันทนำกำร  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 

2564)  เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด ประจ ำปี 2561  หนำ้  178)   

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็กและ  จ านวน   150,000   บาท 

เยาวชนนอกระบบการศึกษา  (เด็กเร่ร่อน) ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช่จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำเด็กและ

เยำวชนยำกไร้ขำดผูอุ้ปกำระประสบปัญหำทำงสังคมในเขตเทศบำล  

อบรมฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ  ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยำวชน

มีรำยได้และอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข และเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยใน

กำรศกึษำดูงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็กและเยำวชน ค่ำเครื่องนุ่งห่ม 

ค่ำอำหำร ยำรักษำโรค  ค่ำเครื่องเรียน  เครื่องเขียน ค่ำวัสดุ

อุปกรณ์ส่งเสริมคุณภำพชีวิต ทุนกำรศึกษำ อุปกรณ์กีฬำ พำหนะ 

ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ค่ำลงทะเบียน ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก เครื่องดื่ม 

อำหำรว่ำง  ค่ำเกียรตบิัตร ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำวัสดุเครื่องแต่ง

กำย  ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เข้ำลักษณะและจ ำเป็นต้องใช้จ่ำย

ตำมโครงกำรนี้  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริม

ระบบกำรศึกษำและวัฒนธรรมในชุมชน    แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  

(พ.ศ. 2561 - 2564)  เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ประจ ำปี 2561  หน้ำ  

161)   
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โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   จ านวน   150,000   บาท   

และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำชุดแข่งขัน  ค่ำวัสดุอุปกรณ์กำรฝึกซ้อม  

ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  ค่ำปฏิคม ค่ำเบี้ยเลี้ยงนักกีฬำ 

เจ้ำหน้ำที่ พนักงำนขับรถยนต์  ในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน   และ

ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องและมีควำมจ ำเป็นกับกำรด ำเนิน

โครงกำรฯ  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพ

บุคลำกร  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เทศบำล

เมืองร้อยเอ็ด ประจ ำปี 2561  หน้ำ  290)   

 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ       จ านวน    280,000   บาท    

- เพื่อเป็นค่ำอำหำรกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยต่ำง ๆ 

ค่ำอำหำรส ำหรับเด็กและเยำวชนที่มำร่วมกิจกรรม ค่ำอำหำรว่ำง

และเครื่องดื่ม ค่ำน้ ำดื่ม น้ ำแข็ง ค่ำเช่ำเต็นท์ โต๊ะ เก้ำอี้ เครื่องเสียง 

เครื่องเล่น (สไลด์เดอร์) ค่ำสนับสนุนหรือค่ำเบี้ยเลี้ยงเจ้ำหน้ำที่ที่มำ

ท ำกำรจัดแสดงอำวุธยุทโธปกรณ์และร่วมจัดร้ำนนิทรรศกำรทำง

ทหำร คำ่ประดับตกแต่งเวที ค่ำเกียรติบัตรและกรอบรูปส ำหรับเด็ก

และเยำวชนที่เป็นผู้มคีวำมประพฤติดีและบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

ตลอดจนเด็กและเยำวชนที่มำร่วมท ำกิจกรรม ค่ำเงินรำงวัลและค่ำ

โล่หรือเกียรติบัตรส ำหรับหน่วยงำนหรือสถำนศึกษำที่มำร่วมออก

ร้ำนนิทรรศกำรต่ำง ๆ ค่ำของรำงวัลส ำหรับเด็กที่มำร่วมแสดงบน

เวทีหรือมำร่วมกิจกรรม ค่ำรำงวัลกำรประกวดวำดภำพ ค่ำรำงวัล

กำรแข่งขันตอบปัญหำทำงวิชำกำร รำงวัลกำรประกวดอื่น ๆ และ

ค่ำใ ช้จ่ำยอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องและมีควำมจ ำเป็นกับกำรด ำเนิน

โครงกำรฯ  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำร

และนันทนำกำร  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  

เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด ประจ ำปี 2561  หน้ำ  182) 
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โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน   จ านวน    50,000   บาท    

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุในกำรจัดท ำเอกสำรอบรม  ค่ำเบี้ย

เลี้ยง  ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง  เครื่องดื่ม  ค่ำที่พัก  ค่ำเกียรติบัตร

แก่ผู้เข้ำร่วมกำรอบรม ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ค่ำตอบแทนวิทยำกรใน

กำรอบรม  และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีควำมจ ำเป็น ฯลฯ  

(ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ

เสพติด  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เทศบำล

เมืองร้อยเอ็ด ประจ ำปี 2561  หน้ำ  219)   

 

โครงการแข่งขันกีฬา “บาสเกตบอล พลาญชัยคัพ”  จ านวน    100,000   บาท  

-  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันบำสเกตบอล  ส ำหรับ

เป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  กำรแข่งขัน  ค่ำรำงวัล  ถ้วยรำงวัล  

ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์   ค่ำอำหำร  เครื่องดื่ม  ค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำรตัดสิน  ค่ำจัดท ำสนำมแข่งขัน  และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องและมีควำมจ ำเป็นกับกำรด ำเนินโครงกำรฯ  (ตำมโครงกำร

ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรและนันทนำกำร  

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เทศบำลเมอืงร้อยเอ็ด 

ประจ ำปี 2561  หน้ำ  183)   

 

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “พลาญชัยคัพ”  จ านวน    100,000   บาท  

-  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันฟุตซอล  ส ำหรับเป็นค่ำ

จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  กำรแข่งขัน  ค่ำรำงวัล  ถ้วยรำงวัล  ค่ำป้ำย

ประชำสัมพันธ์  ค่ำอำหำร  เครื่องดื่ม  ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร

ตัดสิน  ค่ำจัดท ำสนำมแขง่ขัน  และคำ่ใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมี

ควำมจ ำเป็นกับกำรด ำเนินโครงกำรฯ  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนว

ทำงกำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรและนันทนำกำร  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่

ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ประจ ำปี 2561  

หนำ้  185)   
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โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อ “พลาญชัยคัพ”  จ านวน    100,000   บาท  

-  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันตะกร้อ  ส ำหรับเป็นค่ำ

จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  กำรแข่งขัน  ค่ำรำงวัล  ถ้วยรำงวัล  ค่ำป้ำย

ประชำสัมพันธ์  ค่ำอำหำร  เครื่องดื่ม  ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร

ตัดสิน  ค่ำจัดท ำสนำมแขง่ขัน  และคำ่ใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมี

ควำมจ ำเป็นกับกำรด ำเนินโครงกำรฯ  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนว

ทำงกำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรและนันทนำกำร  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่

ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ประจ ำปี 2561  

หนำ้  185)   
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน     150,000    บาท 

- เพื่อเป็นค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องออกก ำลังกำย 

ซ่อมแซมสนำมกีฬำ อุปกรณ์กีฬำ แป้นบำสเกตบอล และซ่อมแซม

อำคำรศูนย์เสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ภำยในเกำะกลำงบึงพลำญชัย ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆ ที่เข้ำ

ลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้   
 

ค่าวัสดุ       รวม   730,000 บาท 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์    จ านวน     80,000 บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดซื้อเวชภัณฑร์ักษำโรค   
 

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย      จ านวน    450,000 บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดฝึกซ้อม ชุดแข่งขันกีฬำ

เครื่องนุ่งห่มอื่น ๆ (เช่น ชุดวอร์มถุงเท้ำ รองเท้ำ)  ตลอดจน

ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้  
 

วัสดุกีฬา       จ านวน     200,000 บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกำรกีฬำใชใ้นโรงเรยีนสังกัด

เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด  ตลอดจนค่ำใช้จำ่ยอื่นที่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย

ประเภทนี้ 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน     รวม 2,830,000 บาท 

งบด าเนินการ       รวม 2,830,000 บาท 

ค่าใช้สอย       รวม 2,830,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด   จ านวน      50,000    บาท    

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยเป็นวัสดุต่ำง ๆ เช่น น้ ำแข็ง น้ ำดื่ม  

ขนมจีนน้ ำยำ วัสดุจัดท ำเวทีกำรประกวดและวัสดุก่อสร้ำงอื่นๆ ที่

เกี่ยวกับกำรจัดงำนบุญผะเหวด  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำร

พัฒนำส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  แผนพัฒนำ

ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ประจ ำปี 

2561  หน้ำ  170)   

 

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์      จ านวน    400,000    บาท  

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยซื้อวัสดุต่ำง ๆ ในกำรจัดท ำ

เอกสำร  ค่ำวัสดุ เครื่องบริโภค  ค่ำวัสดุตกแต่งรถขบวนแห่

สงกรำนต์  ค่ำจ้ำงมหรสพ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์  ค่ำของขวัญ

ผู้สูงอำยุ  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม  เงินรำงวัลและโล่รำงวัลกำร

ประกวดประเภทต่ำง ๆ  ค่ำปัจจัยถวำยพระของถวำยพระ  ค่ำ

ดอกไม้สดพวงมำลัย  ค่ำนก  ค่ำปลำ  ค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันกีฬำ

พื้นบ้ำน ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสินกำรประกวดประเภทต่ำง ๆ 

และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร  (ตำมโครงกำรภำยใต้

แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เทศบำลเมอืงร้อยเอ็ด 

ประจ ำปี 2561  หน้ำ  170)   
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โครงการจัดงานเลี้ยงสักการะเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ  จ านวน     80,000     บาท 

และศาลหลักเมือง 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยซือ้วัสดุต่ำง ๆ  ในกำรจัดท ำ 

เอกสำรค่ำวัสดุ เครื่องบริ โภค ค่ำดอกไม้ธูป เทียน   ค่ำป้ำย

ประชำสัมพันธ์  ค่ำปัจจัยถวำยพระเครื่องไทยธรรม  ค่ำพรำหมณ์  

ค่ำมหรสพ  ค่ำวัสดุตกแต่งสถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับโครงกำรด ำเนินกำร 2 ห้วงเวลำ คือ วันพุธแรกของเดือน 6 

สักกำระศำลเจ้ำพ่อมเหศักดิ์ดำนุภำพ (ข้ำงวัดบูรพำภิรำม) และวัน

พุธแรกของเดือน 7 สักกำระศำลเจ้ำพ่อหลักเมือง (เกำะกลำงบึง

พลำญชัย)   (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมและ

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 

2561 - 2564)  เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด ประจ ำปี 2561  หน้ำ  171) 

 

โครงการจัดงานประเพณีสืบสานต านานเทียนพรรษา    จ านวน    500,000    บาท    

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยซือ้วัสดุต่ำง ๆ  ในกำรจัดท ำ 

เอกสำรค่ ำวั สดุ เครื่ อ งบริ โภคค่ ำดอกไม้ธู ป เทียน  ค่ ำป้ ำย

ประชำสัมพันธ์   ค่ำเงินรำงวัล   โล่รำงวัลกำรประกวดประเภทต่ำง 

ๆ ค่ำวัสดุตกแต่งเวที  ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสินกำรประกวด

ประเภทต่ำง ๆ  และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร  (ตำม

โครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  

เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด ประจ ำปี 2561  หน้ำ  172) 
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โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา   จ านวน     300,000   บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยซือ้วัสดุต่ำง ๆ  ในกำรจัดท ำ 

เอกสำรค่ำวัสดุเครื่องบริโภคค่ำจ้ำงมหรสพ  ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์   

เงินรำงวัลโล่รำงวัลกำรแข่งขันประเภทต่ำง ๆ   และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่

เกี่ยวข้องกับโครงกำร  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ

ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  แผนพัฒนำท้องถิ่น

สี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ประจ ำปี 2561  

หนำ้  173)   

 

โครงการจัดงานประเพณีสมมาน้ าคืนเพ็งเส็งประทีป      จ านวน    1,500,000   บาท   

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยซือ้วัสดุต่ำง ๆ    ในกำรจัดท ำ 

เอกสำรค่ำวัสดุเครื่องบริโภคค่ำดอกไม้ธูปเทียน   ค่ำจ้ำงมหรสพ  

ค่ำพลุประเภทต่ำงๆ  ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ค่ำวัสดุตกแต่งเวที   เงิน

รำงวัลโล่รำงวัลกำรแข่งขันประเภทต่ำงๆ  ค่ำตอบแทนกรรมกำร

ตัดสินกำรประกวดประเภทต่ำง ๆ  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีบวงสรวงพระ

ขัตติยะวงษำและพระยำสุนทรเทพกิจจำรักษ์ และสักกำระสถำนที่

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้ำนคู่เมือง    และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับ

โครงกำร  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมและ

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 

2561 - 2564)  เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด ประจ ำปี 2561  หน้ำ  175)   
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งานวชิาการวางแผนและส่งเสรมิการท่องเที่ยว   รวม 1,587,100 บาท 

        งบบุคลากร       รวม    929,100 บาท 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม    929,100 บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จ านวน    905,100     บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงที่ปฏิบัติหน้ำที่

สถำนแสดงพันธุ์สัตว์น้ ำ   
 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      จ านวน      24,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวให้กับพนักงำน

จำ้งฯ   ที่ปฏิบัติหนำ้ที่ในสถำนแสดงพันธุ์สัตว์น้ ำ   

 

งบด าเนินการ       รวม   658,000     บาท 

ค่าตอบแทน       รวม     18,000     บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จ านวน    18,000     บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ

รำชกำร ให้แก่พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจำ้งฯ ที่ได้รับค ำสั่งให้

มำปฏิบัติรำชกำรนอกเวลำรำชกำร   ในกรณีจ ำเป็นเร่งดว่นตำม

ระเบียบ ฯ   

 

ค่าใช้สอย       รวม       285,000     บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร       จ านวน     25,000  บาท  

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำบอร์ดแสดงภำพปลำ

ชนิดต่ำง ๆ ค่ำจ้ำงเหมำเข้ำเล่มเย็บเล่มหนังสือ ค่ำจ้ำงเหมำจัด

จัดท ำแผ่นพับ  หรือค่ำจ้ำงเหมำอื่น ๆ ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

ประเภทนี้   
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รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน       10,000  บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ

พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำงฯ ที่ได้รับค ำสั่งให้ไปปฏิบัติ

รำชกำรตำมระเบียบฯ หรอืค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

ประเภทนี้   
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน     250,000     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำพัฒนำ  ปรับปรุง   ซ่อมแซม  ต่อเติม   

ตกแต่งป้ำยบอร์ดประชำสัมพันธ์ ป้ำยบอร์ดปลำ  ป้ำยบอร์ดเฉลิม

พระเกียรติ  ขำตั้งตู้ปลำ ตู้ปลำ   ตกแต่งรูปภำพปลำ  รูปภำพต่ำง 

ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ภำพสติกเกอร์กระจก  โลโก้สัญลักษณ์ ผ้ำม่ำน 

หรือมูลี่กันแดด ขัดล้ำงหินอ่อน หินล้ำง  ทรำยล้ำง ซ่อมฝ้ำเพดำน 

อำคำรสถำนแสดงพันธุ์สัตว์น้ ำ ซ่อมแซมครุภัณฑภ์ำยในสถำนแสดง

พันธุ์สัตว์น้ ำ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีควำมจ ำเป็น   

 

ค่าวัสดุ       รวม   355,000      บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         จ านวน     40,000     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำ   อุปกรณ์ไฟฟ้ำ  ฮีตเตอร์  

จำนดำวเทียมอุปกรณ์สื่อสำร  และวิทยุที่จ ำเป็นต้องใช้ในหน่วยงำน

นี ้  เช่น   สำยล ำโพง  เทปพันสำยไฟ สำยโทรศัพท์ หลอดไฟฟ้ำ  

ตลอดจนวัสดุทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้   

 

วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน    15,000     บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวเชน่  แก้วน้ ำ  

ไม้กวำด  ผงซักฟอก น้ ำยำดับกลิ่น  ถ้วยชำม  กระติกน้ ำร้อน-เย็น 

เป็นต้น  ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้  
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วัสดุก่อสร้าง       จ านวน     80,000    บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำงส ำหรับใช้ปรับปรุง

พื้นที่  ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถำนแสดงพันธุ์สัตว์น้ ำและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่

เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้ 

 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์    จ านวน     50,000    บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดซื้อเวชภัณฑ์ยำรักษำโรค  น้ ำยำ

ก ำจัดปลวก  คลอรีน  น้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค  ปั้มน้ ำ  ปั้มออกซิเจน  ปั้ม

ลม  กรอง  สำยยำงฟินเตอร์และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและมี

ควำมจ ำเป็น  

 

วัสดุการเกษตร         จ านวน     170,000    บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดซื้อพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ   พรรณ 

ไม้เทียม   หินกรวดแม่น้ ำ  พันธุ์ปลำ    อำหำรปลำ   หินภูเขำ   

ฟอร์เมก้ำ   อุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลำ น้ ำตกจ ำลอง อุปกรณ์ตกแต่ง

น้ ำตกจ ำลอง  ไม้เทียม (ไม้ดอกไม้ประดับ) และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่

เกี่ยวข้องและมีควำมจ ำเป็น   
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  รวม     2,351,600    บาท 

งบบุคลากร       รวม 1,940,200    บาท 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม 1,940,200    บาท

   เงนิเดือนพนักงาน           จ านวน 1,631,600    บาท 

-  เพื่อจ่ำยใหพ้นักงำนเทศบำลตำมต ำแหนง่และอัตรำ

ที่ได้รับอนุมัติพรอ้มทั้งเงนิปรับปรุงเงนิเดือน  
 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     จ านวน      67,200    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนใหก้ับผูบ้ริหำร 

และจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนต่ำง ๆ ให้กับพนักงำนเทศบำลที่ปฎิบัติ

หนำ้ที่ในกองช่ำง  
 

 เงนิประจ าต าแหน่ง      จ านวน     85,200    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับพนักงำน

เทศบำลผู้มสีิทธิ์ได้เงินประจ ำต ำแหน่งทุกประเภท   
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน   132,200     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  ให้แก่

พนักงำนจ้ำงฯ ที่ปฏิบัติหนำ้ที่ในกองชำ่ง   
 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน    24,000     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวใหก้ับ

พนักงำนจ้ำงฯ  ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในกองช่ำง  
 

งบด าเนินงาน       รวม   411,400 บาท 

ค่าตอบแทน       รวม   201,400 บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน     90,000     บาท 

-   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำรำชกำร 

ของพนักงำนเทศบำลลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงที่ได้รับ

ค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนตำม

ระเบียบฯ   
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ค่าเช่าบ้าน       จ านวน    42,000     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนเทศบำลตำม

สิทธิ์ที่ได้รับตำมระเบียบฯ   

 

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน     69,400    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ของ

พนักงำนเทศบำลฯ ตำมที่มีสทิธิได้รับตำมระเบียบฯ   

 

ค่าใช้สอย       จ านวน     190,000    บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน     100,000   บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ

พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำงฯ และค่ำลงทะเบียนฝึกอบรม  

ตำมระเบียบฯ  ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

ประเภทนี้   

 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน      90,000   บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์ สิน  

ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ำรุดเสียหำย  ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำงและ

ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ได้แก่  รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์  

เครื่องพมิพ์ดดี  โต๊ะ เก้ำอี ้และอื่น ๆ  

 

ค่าวัสดุ       รวม   20,000    บาท 

วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน   5,000      บาท 

-  เพื่ อจ่ ำย เป็ นค่ ำซื้ อ วั สดุ ง ำนบ้ ำนงำนครั วที่

จ ำเป็นต้องใช้   เช่น  ชุดกำแฟ  แก้วน้ ำ  ช้ันวำงแก้วพลำสติก  

น้ ำยำล้ำงจำน  ฯลฯ และอื่นๆ ที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้   

 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน   15,000   บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นวัสดุ

ประเภทนี้  เช่น  แบตเตอรี่ ยำงนอก  ยำงในน้ ำมันเบรก ไขควง 

ฯลฯ  และอะไหล่เครื่องจักรกลต่ำง ๆ  
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน      รวม 6,098,900   บาท 

งบบุคลากร       รวม 4,760,700   บาท 

เงนิเดือน(ฝ่ายประจ า)     รวม 4,760,700   บาท 

เงนิเดือนพนักงาน            จ านวน 3,160,800   บาท 

-  เพื่อจำ่ยใหพ้นักงำนเทศบำลตำมต ำแหน่งและอัตรำ

ที่ได้รับอนุมัติ  พรอ้มทั้งเงนิปรับปรุงเงนิเดือน   

 

เงนิประจ าต าแหน่ง      จ านวน     18,000     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับพนักงำน

เทศบำลผู้มสีิทธิ์ได้เงินประจ ำต ำแหน่งทุกประเภท   

 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน   1,501,300   บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  ให้แก่

พนักงำนจำ้งฯ  ที่ปฏิบัติหนำ้ที่ในกองชำ่ง   

  

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     จ านวน    80,600      บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวใหก้ับ

พนักงำนจ้ำงฯ  ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในกองช่ำง  

 

งบด าเนินงาน       รวม 1,338,200 บาท 

ค่าตอบแทน       รวม     69,200 บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน     10,000     บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำรำชกำรของ 

พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงฯ  ที่ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำน

นอกเวลำรำชกำรในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนตำมระเบียบฯ  

 

ค่าเช่าบ้าน       จ านวน    19,200     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนเทศบำลตำม

สิทธิ์ได้รับตำมระเบียบฯ 
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เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน     40,000     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของ

พนักงำนเทศบำลตำมที่มีสทิธิ์ได้รับตำมระเบียบฯ   

 

ค่าใช้สอย       รวม   258,000     บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร    จ านวน    108,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำดูแลเกี่ยวกับเครื่องออก

ก ำลังกำยในบึงพลำญชัยและรอบคลองคูเมืองที่ติดตั้งเครื่อง

ออกก ำลังกำยของเทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด 

 

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน    10,000    บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ

พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำงฯ ที่ได้รับค ำสั่งให้ไปปฏิบัติ

รำชกำรตำมระเบียบฯ หรือค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆ  ที่ เข้ำลักษณะ

รำยจ่ำยประเภทนี้   

 

โครงการประชาสัมพันธ์การใชผ้ังเมืองรวม เมืองร้อยเอ็ด จ านวน     90,000     บาท   

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซือ้วัสดุและอุปกรณ์ 

ค่ำจัดท ำ สิ่งพิมพ์ เอกสำรประชำสัมพันธ์ ในกำรส ำรวจผังเมือง

รวมให้ประชำชน ได้รับทรำบ  เช่น ผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์  วิทยุ  เสียง

ตำมสำยเทศบำลเมืองร้อย เอ็ด   รวมทั้ ง เป็นค่ ำรับรอง 

ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นส ำหรับ

โครงกำรนี้ (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำก่อสร้ำง  

ปรับปรุง บ ำรุง รักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ ำ  

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบำลเมือง

ร้อยเอ็ด ประจ ำปี 2561 หนำ้ 96) 

 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน    50,000     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน

ครุภัณฑท์ี่ช ำรุดเสียหำย ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง และกำรซ่อมแซม

ทรัพย์สินอื่น ได้แก่  โต๊ะ เก้ำอี ้ เต็นท์  เครื่อง ปั้มน้ ำ และอื่น ๆ  
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ค่าวัสดุ       รวม 1,011,000     บาท 

วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน      3,000     บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำซือ้วัสดุงำนบ้ำนงำนครัวที่จ ำเป็นต้อง

ใช้ เชน่  ไม้กวำด  ผงซักฟอก น้ ำยำท ำควำมสะอำด  ถังน้ ำ จอบ 

เสียม เสื่อ พลำสตกิ  ฯลฯ และอื่น ๆ  ที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้   

 

วัสดุก่อสร้าง       จ านวน    1,000,000  บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำงที่จ ำเป็นต้องใช้ใน

กิจกำรของเทศบำลและงำนประเพณีต่ำง ๆ  เช่น ไม้ หิน ดิน ปูน 

ทรำย สี ส ำหรับตีเส้นจรำจร ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ  ที่จัดอยู่ในวัสดุ

ประเภทนี้   

 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน       8,000     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นวัสดุ

ประเภทนี้  เช่น แบตเตอรี่ยำงนอก ยำงใน น้ ำมันเบรก ไขควง 

ฯลฯ และอะไหล่เครื่องจักรกลต่ำง ๆ  
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แผนงานการพาณิชย์ 

งานตลาดสด        รวม   1,646,000   บาท 

 งบด าเนินการ       รวม   1,646,000   บาท 

 ค่าตอบแทน       รวม       10,000    บาท 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        จ านวน       10,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ

รำชกำร ให้แก่พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงฯ ที่มำปฏิบัติ

รำชกำรนอกเวลำรำชกำร   ซึ่งเป็นงำนเร่งด่วนนอกเวลำรำชกำร

ปกติ   หรอืงำนที่ไม่อำจท ำในเวลำรำชกำร   ฯลฯ 

ค่าใช้สอย       รวม    1,486,000   บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร    จ านวน    1,086,000   บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรจ้ำงเหมำแรงงำน

บุคคลภำยนอก ท ำควำมสะอำดและพัฒนำสิ่งแวดล้อม   ตลำดสระ

ทองตลำดทุ่งเจริญตลำดหนองแคน  ค่ำธรรมเนียมแก้ไขและติดตั้ง

มำตรน้ ำ , มิเตอร์ไฟฟ้ำตลำดสดเทศบำล  ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 

ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้     

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน     400,000   บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมทรัพย์สนิหรอื 

สิ่งก่อสร้ำง  เช่น  หลังคำ  โครงอำคำร   พื้น  แท่นอื่น ๆ ตลำดสด

เทศบำล เป็นต้น และรำยจ่ำยอื่นที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้    

ค่าวัสดุ       รวม   150,000 บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            จ านวน       50,000      บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือ้หลอดไฟ  ปลั๊กไฟ  สำยไฟอุปกรณ์

ไฟฟ้ำ และอื่น ๆ  ตำมระเบียบใช้เปลี่ยนในอำคำรหรอืส ำนักงำน

ตลำดของเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด   

วัสดุก่อสร้าง       จ านวน     100,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเหล็ก  หิน  ปูน  ท่อ  ทรำย ฯลฯ  เพื่อ

จัดท ำฝำท่อ  และซ่อมแซมระบบระบำยน้ ำ  งำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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งานโรงฆ่าสัตว์        รวม 2,845,500     บาท 

งบบุคลากร       รวม 1,074,700     บาท 

เงนิเดือน(ฝ่ายประจ า)     รวม 1,074,700     บาท 

เงนิเดือนพนักงาน      จ านวน    537,200    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำลตำม

ต ำแหน่งและอัตรำที่ได้รับอนุมัต ิ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดอืน    
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน      465,500  บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งใหแ้ก่พนักงำนจ้ำงฯ ที่ปฏิบัติหนำ้ที่

ในงำนโรงฆ่ำสัตว์   
 

 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน       72,000   บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวให้กับพนักงำน

จำ้งฯ ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในงำนโรงฆำ่สัตว์   
 

งบด าเนินงาน       รวม 1,770,800   บาท 

ค่าตอบแทน       รวม     32,800   บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน     27,000    บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ

รำชกำร ให้แก่พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำงฯ ที่มำปฏิบัติ

รำชกำรนอกเวลำรำชกำร   ซึ่งเป็นงำนเร่งด่วนนอกเวลำรำชกำรปกติ   

หรอืงำนที่ไม่อำจท ำในเวลำรำชกำร   ฯลฯ   
 

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน       5,800     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตรพนักงำน

เทศบำลของพนักงำน ตำมสิทธิ์ที่จะได้รับตำม ระเบียบฯ 
 

ค่าใช้สอย       รวม    1,638,000   บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร    จ านวน     1,080,000   บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรจำ้งเหมำแรงงำนบุคคล 

ภำยนอก ปฏิบัติงำนในโรงฆ่ำสัตว์ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
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รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน       13,000   บาท 

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเบีย้เลีย้ง  ค่ำเชำ่ที่พัก  ค่ำยำนพำหนะของ 

พนักงำนเทศบำล  และพนักงำนจ้ำงฯ  ที่ได้รับค ำสั่งให้เดินทำงไป

รำชกำรและรำยจ่ำยอื่น ๆ ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้   
 

โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   จ านวน      65,000    บาท 

- เพื่อใช้จ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์   ค่ำอำหำรสุนัข   ค่ำยำ  

ค่ำวัคซีน  ค่ำสื่อในกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับโครงกำรดังกล่ำว  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ

จัดระบบสุขำภิบำลชุมชนและสถำนที่   แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 

2561 - 2564)  เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด ประจ ำปี 2561  หน้ำ  210)   
 

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  จ านวน     30,000   บาท 

-  เพื่อใช้จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์     ค่ำยำ   ค่ำวัคซีน  

ค่ำเบีย้เลีย้ง  ค่ำสื่อในกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับโครงกำรดังกล่ำว  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ

จัดระบบสุขำภิบำลชุมชนและสถำนที่   แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 

2561 - 2564)  เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด ประจ ำปี 2561 หนำ้  210)   
 

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน  จ านวน   10,000     บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่ำเวชภัณฑ์ทำง

กำรแพทย์ กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ประชำชนในเขตเทศบำลเมือง

ร้อยเอ็ด ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำสื่อประชำสัมพันธ์  ค่ำอำหำร  

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มในกำรจัดอบรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตำม

โครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำจัดระบบสุขำภิบำลชุมชนและ

สถำนที่  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เทศบำลเมือง

ร้อยเอ็ด ประจ ำปี 2561  หน้ำ  207)   
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โครงการพัฒนาสถานที่จ าหน่ายเน้ือสัตว์สะอาด   จ านวน    40,000    บาท   

ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค   

-  เพื่อใช้จ่ำยในโครงกำร  อำทิเช่น  กิจกรรมอบรม

ผู้ประกอบกำรฆ่ำสัตว์และจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ในตลำดเทศบำล

เมืองร้อยเอ็ดค่ำรับรองพธิีกำร  ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำอำหำร

และเครื่องดื่ม  ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์  ค่ำ

ตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่ น ๆ  (ตำม

โครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำจัดระบบสุขำภิบำลชุมชนและ

สถำนที่  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เทศบำล

เมืองร้อยเอ็ด ประจ ำปี 2561  หน้ำ  212)   
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม         จ านวน      400,000      บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุ งรักษำทรัพย์สิน  

เครื่องใช้ส ำนักงำน  รถยนต์  เครื่องจักร  เป็นต้น และรำยจ่ำย

อื่น ๆ ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้   
 

ค่าวัสดุ        รวม      100,000     บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            จ านวน      10,000      บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือ้หลอดไฟ  ปลั๊กไฟ  สำยไฟอุปกรณ์

ไฟฟ้ำ และอื่น ๆ  ตำมระเบียบ  
 

วัสดุงานบ้านงานครัว            จ านวน 70,000       บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระทะ  เข่ง  ไม้กวำดผงซักฟอก  ฯลฯ  

ในงำนโรงฆ่ำสัตว์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
 

 วัสดุก่อสร้าง       จ านวน    20,000     บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเหล็กหิน ปูน ท่อ ทรำย ฯลฯ ใช้ซ่อมแซม 

ปรับปรุงโรงฆ่ำสัตว์และบริเวณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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แผนงานงบกลาง 

งบกลาง        รวม      57,344,900  บาท 

ค่าช าระหน้ีเงินต้น      จ านวน  13,844,500  บาท  

ค่ำช ำระหนี้เงนิกู้    ตั้งไว้รวม   13,844,500   บำท   แยกเป็น 

- ค่ำช ำระหนีเ้งิน  ก.ส.ท.     แยกเป็น 

ก. เพื่อจำ่ยช ำระหนี้เงนิกู้เพื่อซือ้ที่ดนิขยำยโรงเรยีนชุมชน 

หนองหญ้ำม้ำและโรงเรียนกีฬำท้องถิ่นตำมสัญญำกู้ เงิน เลขที่ 

887/45/2554  ลงวันที่  21  กุมภำพันธ์  2554  มีก ำหนดช ำระ 15 งวด  

อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ  3  ต่อปี  งวดนี้เป็นกำรช ำระงวดที่ 7  แยกเป็น

เงินต้น   529,900  บำท   

ข. เพื่อจำ่ยช ำระหนี้เงนิกู้ก่อสร้ำงปรับปรุงโรงฆ่ำสัตว์   

เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด   ตั้งไว้   1,000,000  บำท   ตำมสัญญำกู้เงิน

เลขที่  101/101/2550   ลงวันที่ 10 มกรำคม 2550 จ ำนวน 10 งวด 

ปลอดอัตรำดอกเบีย้งวดนี้เป็นกำรช ำระงวดสุดท้ำย 

ค. เพื่อจ่ำยช ำระหนี้เงนิกู้  ก.ส.ท.  เพื่อก่อสรำ้งถนน  คสล.  

พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  ตำมสัญญำกู้เงินเลขที่  

918/76/2554  ลงวันที่  3  พฤษภำคม  2554 มีก ำหนดช ำระ 15 งวด 

อัตรำดอกเบี้ย ร้อยละ 3  ต่อปี งวดนี้เป็นกำรช ำระงวดที่ 6 เงินต้น 

87,400 บำท   

ง. เพื่อจำ่ยช ำระหนี้เงนิต้น เงินกู้  โครงกำรก่อสรำ้งถนนสำย 

ต่ำง ๆ ในเขตเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  จ ำนวน  9  โครงกำร  ตั้งไว้  

896,200  บำท  ตำมสัญญำกู้เงินเลขที่  1680/123/2559  มีก ำหนด

ช ำระ  10  งวด (10 ปี) อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี งวดนี้เป็นกำร

ช ำระเงินต้นงวดแรก 

จ. เพื่อจำ่ยช ำระหนี้เงนิต้น เงินกู้  โครงกำรวำงระบบกำร 

เชื่อมตอ่เครือข่ำยส่งสัญญำณภำพระยะไกลพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์

วงจรปิดและพัฒนำระบบกำรควบคุมดูแลน ำร่อง (Smart city)  ตั้งไว้  

859,300  บำท  ตำมสัญญำกู้เงินเลขที่  1694/14/2560  มีก ำหนด

ช ำระ  10  งวด (10 ปี) อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี งวดนี้เป็นกำร

ช ำระเงินต้นงวดแรก 
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ฉ. เพื่อจำ่ยช ำระหนี้เงนิต้น เงินกู้  โครงกำรก่อสรำ้งถนนสำย 

ต่ำง ๆ ในเขตเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  จ ำนวน  8  โครงกำร  ตั้งไว้  

1,775,700  บำท  ตำมสัญญำกู้เงินเลขที่  1729/49/2560  มีก ำหนด

ช ำระ  10  งวด (10 ปี) อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี งวดนี้เป็นกำร

ช ำระเงินต้นงวดแรก 

ช. เพื่อจำ่ยช ำระหนี้เงนิต้น เงินกู้  เพื่อด ำเนินโครงกำรตำ่ง ๆ  

ในเขตเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  จ ำนวน  2  โครงกำร  ตั้งไว้  254,800  

บำท  ตำมสัญญำกู้เงินเลขที่  1739/59/2560  มีก ำหนดช ำระ  10  งวด 

(10 ปี) อัตรำดอกเบีย้ร้อยละ 3 ต่อปี งวดนีเ้ป็นกำรช ำระเงินต้นงวดแรก 

ซ. เพื่อจ่ำยช ำระหนี้เงนิต้น เงินกู้  โครงกำรซือ้ที่ดนิเพื่อก ำจัด 

ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด   ตั้งไว้   3,053,100  บำท  

ตำมสัญญำกู้เงินเลขที่  1702/22/2560  มีก ำหนดช ำระ  10  งวด (10 

ปี) อัตรำดอกเบีย้ร้อยละ 3 ต่อปี งวดนี้เป็นกำรช ำระเงินต้นงวดแรก 

-  ค่ำช ำระเงินกู้กองทุนพัฒนำเมอืงในภูมภิำค (RUDF) แยกเป็น 

ก.  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำช ำระหนี้เงนิกู้โครงกำรตลำดสระทอง  

(ระยะที่ 1)  ตำมสัญญำกู้เงินเลขที่  19/2545  ลงวันที่  8  ตุลำคม  

2545  มีก ำหนดช ำระหนี้เงินต้น  25  งวด  ช ำระทุก 6 เดือน  งวดนี้

เป็นกำรช ำระเงินต้นงวดที่  24,25  เป็นเงินต้น  3,724,600  บำท   

ข.  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำช ำระหนี้เงนิกู้โครงกำรตลำดสระทอง  

(ระยะที่ 2)  ตำมสัญญำเงินกู้เลขที่  20/2545  ลงวันที่  16  ธันวำคม  

2545  มีก ำหนดช ำระหนี้เงินต้น  25  งวด ช ำระทุก 6 เดือน  งวดนี้เป็น

กำรช ำระเงินต้นงวดที่  24,25 เป็นเงินต้น  553,500  บำท  

-  ค่ำช ำระหนี้เงนิกู้ธนำคำรออมสิน  ตำมสัญญำเงินกู้เลขที่   

4/2553   ลงวันที่  16  มีนำคม  2553  มีก ำหนดช ำระหนี้เงินต้น  18  

งวด   งวดนี้เป็นกำรช ำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดที่  6  เป็นเงินต้น  

1,110,000  บำท   
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ค่าช าระดอกเบี้ย        จ านวน     3,155,300   บาท     

ค่ำช ำระดอกเบีย้  ตัง้ไว้รวม  3,155,300 บำท แยกเป็น 

-  ค่ำช ำระดอกเบีย้ เงินกู้  ก.ส.ท. แยกเป็น 

ก. เพื่อจ่ำยช ำระดอกเบี้ย เพื่อซื้อที่ดินขยำยโรงเรียนชุมชน

หนองหญ้ำม้ำและโรงเรียนกีฬำท้องถิ่นตำมสัญญำกู้ เงิน เลขที่  

887/45/2554    ลงวันที่  21  กุมภำพันธ์  2554  มีก ำหนดช ำระ  15  

งวด  ตัง้ไว้   182,300  บำท   

ข. เพื่อจ่ำยช ำระดอกเบี้ย  ก.ส.ท.  เพื่อก่อสร้ำงถนน  คสล. 

พร้อมปรับปรุงภูมิทัศนเ์ทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด  ตัง้ไว้  37,300  บำท  

 ค. เพื่อจ่ำยช ำระดอกเบี้ยเงินกู้  โครงกำรก่อสร้ำงถนนสำย

ต่ำง ๆ ในเขตเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  จ ำนวน  9  โครงกำร  ตั้งไว้  

308,200  บำท   

ง.  เพื่อจ่ำยช ำระดอกเบี้ยเงินกู้  โครงกำรวำงระบบกำร

เชื่อมตอ่เครือข่ำยส่งสัญญำณภำพระยะไกลพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์

วงจรปิดและพัฒนำระบบกำรควบคุมดูแลน ำร่อง (Smart city)  ตั้งไว้  

295,500  บำท   

จ.  เพื่อจ่ำยช ำระดอกเบี้ยเงินกู้ โครงกำรก่อสร้ำงถนนสำย

ต่ำง ๆ ในเขตเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  จ ำนวน  8  โครงกำร  ตั้งไว้  

610,700  บำท   

ฉ.  เพื่อจ่ำยช ำระดอกเบี้ยเงินกู้  เพื่อด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ 

ในเขตเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  จ ำนวน  2  โครงกำร  ตั้งไว้  87,600  

บำท   

ช.  เพื่อจ่ำยช ำระดอกเบี้ยเงินกู้  โครงกำรซื้อที่ดินเพื่อก ำจัด

ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด   ตัง้ไว้   1,050,000  บำท  

-  ค่ำช ำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนำเมืองในภูมิภำค 

(RUDF) แยกเป็น 

ก.  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำช ำระดอกเบี้ยโครงกำรตลำดสระทอง 

(ระยะที่ 1)  ตั้งไว้  158,300 บำท  

ข. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำช ำระดอกเบี้ยเงินกู้โครงกำรตลำดสระทอง 

(ระยะที่ 2)  ตั้งไว้  ดอกเบีย้  23,600  บำท  

-  ค่ำช ำระดอกเบีย้กู้ธนำคำรออมสิน  ตัง้ไว้  401,800  บำท   

 

197 



เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม  จ านวน    2,601,000   บาท 

- เพื่อจำ่ยสมทบกองทุนประกันสังคม  โดยค ำนวณตั้งจ่ำย

ในอัตรำร้อยละ  5  ของค่ำจ้ำงที่เทศบำลฯ จ่ำยให้แก่พนักงำนจ้ำง  

โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน

ที่สุด ที่  มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่  22  มกรำคม  2557  และ

พ ร ะ ร ำ ช บั ญญั ติ ป ร ะ กั น สั ง ค ม  พ . ศ .  2 5 3 3   ห นั ง สื อ

กระทรวงมหำดไทย  ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1672  ลงวันที่  27  

มิถุนำยน  2557  หนังสือด่วนที่สุด  ที่  มท 0809.4/ว 1136 ลงวันที่  

7  กรกฎำคม 2557  และตำมหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 

1867  ลงวันที่  9  กรกฎำคม  2557   

 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ          จ านวน   24,969,600  บาท   

-  เพื่อจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ    ที่เข้ำเกณฑ์ โดย

จ่ำยแบบขั้นบันใด   ตำมหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6 /ว 1234   

ลงวันที่  23  มิถุนำยน  2560 (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำร

พัฒนำสังคมสงเครำะห์   แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 

2564)  เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด  ประจ ำปี 2561 หนำ้ 240) 

 

เบี้ยยังชีพคนพิการ            จ านวน   5,539,200  บาท   

-  เพื่อจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิกำร ที่เข้ำเกณฑ์ โดยจ่ำย

เดือนละ 800  บำท ต่อคน ตำมหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6 /ว 

1234  ลงวันที่  23  มิถุนำยน  2560  (ตำมโครงกำรภำยใต้แนว

ทำงกำรพัฒนำสังคมสงเครำะห์   แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 

2561 - 2564)  เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด  ประจ ำปี 2561 หนำ้ 240) 

 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์       จ านวน     252,000     บาท   

-   เพื่อจำ่ยเป็นเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ำเกณฑ ์โดยจ่ำย 

เดือนละ 500 บำทต่อคน ตำมหนังสือด่วนที่สุด 0810.6/ว 1198  ลง

วันที่ 20 มิถุนำยน 2560 (ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ

สังคมสงเครำะห์   แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  

เทศบำลเมอืงรอ้ยเอ็ด  ประจ ำปี 2561 หนำ้ 240) 
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ส ารองจ่าย          จ านวน      100,000   บาท 

-  เพื่อจ่ำยกรณีจ ำเป็นหรอืกรณีฉุกเฉินตำมควำม

เหมำะสม (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ด้วยวิธีกำร

งบประมำณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2541)    

 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน     จ านวน    1,426,000  บาท 

รำยจ่ำยตำมขอ้ผูกพัน จ ำนวน    1,426,000   บำท 

1. เงินสมทบระบบประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น  ตั้งไว้  

966,000   บำท  เพื่อใช้จ่ำยเป็นเงินสมทบระบบหลักประกัน

สุขภำพในระดับท้องถิ่น   ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกัน

สุขภำพแหง่ชำติลงวันที่   19  กุมภำพันธ์   2557  โดยสมทบไม่น้อย

กว่ำ  ร้อยละ  60  ของค่ำบริกำรสำธำรณสุขที่ได้รับจำกกองทุน

หลักประกันสุขภำพ  

2. ค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย  ตั้งไว้  

30,000   บำท  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำบ ำรุงสันนบิำตแห่งประเทศไทย  

3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรของศูนย์ควำมร่วมมือด้ำน

บรรเทำสำธำรณภัย  ตั้งไว้   400,000   บำท   เพื่อจ่ำยเป็น

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรศูนย์ควำมร่วมมอืด้ำนบรรเทำสำธำรณภัยตั้ง

จ่ำยตำมหนังสือ  ที่ มท  0810.4/ว 4524 ลงวันที่  27  ธันวำคม   

2549   และตั้งจ่ำยตำมมติกำรประชุมสภำเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  

สมัยสำมัญ สมัยที่ 2  ประจ ำปี  2550  เมื่อวันที่  24  พฤษภำคม  

2550   

4. เงินทุนกำรศึกษำส ำหรับครูผู้ดูแลเด็ก  ตั้งไว้  30,000  

บำท  เพื่อจำ่ยเป็นทุนกำรศึกษำครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  อัตรำคนละ  

15,000  บำท  ตำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร

ระหว่ำงกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นกับมหำวิทยำลัยสวนดุสิต  

ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 

0809.4/ว 1326  ลงวันที่  4  กรกฎำคม  2560   
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เงนิช่วยพิเศษ       จ านวน    30,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษค่ำท ำศพพนักงำนและ

พนักงำนจำ้งของเทศบำลฯ  กรณีตำยในระหว่ำงรับรำชกำร  โดยให้

จ่ำยจ ำนวนสำมเท่ำของอัตรำค่ำตอบแทนปกติทั้งเดือนในเดือน

สุดท้ำยก่อนวันถึงแก่ควำมตำย  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ

ด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญลูกจ้ำงหน่วยรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  

2542  และตำมประกำศ  กทจ.  ร้อยเอ็ด  เรื่อง หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงำนจำ้ง  ลงวันที่  30  สิงหำคม  2547 

 

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)  จ านวน   3,722,000  บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ 

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำร

ปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.5/ว 35  ลงวันที่  19  กันยำยน  

2557  และด่วนมำก  ที่  มท 0808.2/ว 3456  ลงวันที่   19  

มิถุนำยน  2558  โดยให้เทศบำลตั้งจ่ำยในอัตรำร้อยละ  2 ของ

รำยได้  โดยไม่รวมรำยได้จำกพันธบัตร  เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และ

เงินอุดหนุนทุกชนิด   

 

เงนิช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.)                 จ านวน    1,170,000  บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำครองชีพพนักงำนเทศบำล

ผู้รับบ ำนำญ   โดยตั้งจ่ำยจำกจ ำนวนที่จะต้องจ่ำยจริง  ตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินช่วยเหลือค่ำครองชีพ  ผู้รับ

บ ำนำญของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2522 (ฉบับแรกจนถึง

ฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 16)  พ.ศ. 2558) 

 

เงนิบ าเหน็จลูกจ้างประจ า     จ านวน    535,500    บาท 

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินบ ำเหน็จปกติหรอืเงินบ ำเหน็จรำยเดือน

ให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำที่เกษียณอำยุรำชกำร  โดยถือปฏิบัติตำมหนังสอื

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.5/ว 896   ลงวันที่  29  

มีนำคม 2556 
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ส่วนที ่3 

 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ของ 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด   จังหวัดร้อยเอ็ด 
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รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 

 
ค าแถลงงบประมาณ 

 ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
   รายรับจริง 
   2557 2558 2559 
 หมวดรายได้       
   ก ำไรจ ำหนำ่ยทรัพยห์ลดุ       
   ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยทรัพยห์ลุด 3,126,423 3,417,484 4,793,628 
   ดอกเบีย้เงนิฝำกธนำคำร       
   ดอกเบีย้เงนิฝำกธนำคำร 3,471.79 1,985.03 5,631.70 
   ดอกเบีย้รับจ ำน ำ       
   ดอกเบีย้รับจ ำน ำ 29,677,403 30,372,473 29,631,593.50 
   รำยได้เบด็เตล็ด       
   รำยได้เบด็เตล็ด 3,730 170 3,500 
 หมวดรายได้อื่น       
   เงินท ำนุบ ำรุงท้องถิ่น 30% 6,800,415.49 6,708,382.24 7,341,062.31 
   ทุนด ำเนนิกำรของสถำนธนำนุบำล 50% 11,334,025.82 11,180,637.06 12,235,103.85 
   บ ำเหน็จรำงวลัรอ้ยละ 20% 4,533,610.33 4,472,254.82 4,894,041.54 
 รวมรายรับ 55,479,079.43 56,153,386.15 58,904,560.90 
 

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  รายจ่ายจรงิ 

  2557 2558 2559 

งบกลำง 7,067,300.07       6,067,602.09        4,400,554.65  

งบบุคลำกร 2,041,980           1,857,883            2,299,802  

งบด ำเนนิงำน 876,589.19       1,331,365.24        1,360,486.67  

งบลงทนุ -                    -                    58,390 

งบรำยจ่ำยอืน่ 22,668,051.64      22,361,274.12  24,617,307.70    

รวมรายจ่าย 32,653,920.90 31,618,124.45 32,736,541.02 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับ 

งบประมาณรายรับเฉพาะสถานธนานุบาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมือง  จังหวัดรอ้ยเอ็ด 
 

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น  64,979,000 บาท  แยกเป็น 

 รำยได้  เป็นเงนิ   36,511,000   บำท 

ก ำไรจ ำหน่ำยทรัพย์หลุด     รวม     4,500,000    บำท 

-  โดยค ำนวณจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์หลุดในปีที่ผำ่นมำเป็นเกณฑ์ 

ดอกเบีย้เงนิฝำกธนำคำร              รวม    10,000   บำท 

-  โดยค ำนวณจำกดอกเบีย้เงนิฝำกธนำคำรตัง้แต่เดอืน

ตุลำคม 2559  ถึงเดือนกันยำยน 2560 เป็นเกณฑ์ 

ดอกเบีย้รับจ ำน ำ      รวม    32,000,000   บำท 

-  โดยค ำนวณจำกดอกเบีย้รับจ ำน ำเดือนตุลำคม 2559 

ถึงเดือนกันยำยน 2560  เป็นเกณฑ์ 

รำยได้เบ็ดเตล็ด         รวม         1,000     บำท 

-  เป็นรำยได้เบ็ดเตล็ดต่ำง ๆ ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยรับหมวดอื่น ๆ 

รายได้อื่น  เป็นเงิน   28,468,000   บาท 

เงินท ำนุบ ำรุงท้องถิ่น  30 %     จ ำนวน    8,540,000  บำท 

-  เงินท ำนุบ ำรุงท้องถิ่น  30 %  ของก ำไรสุทธิ เป็นเงิน  

8,540,000  บำท 

ทุนด ำเนนิกำรของสถำนธนำนุบำล   50 %    จ ำนวน   14,234,000   บำท 

-  ทุนด ำเนินกำรของสถำนธนำนุบำล   50 %  ของก ำไรสุทธิ 

เป็นเงิน  14,234,000   บำท 

บ ำเหน็จรำงวัล  20 %       จ ำนวน    5,693,600   บำท 

-  บ ำเหน็จรำงวัล  20 %  ของก ำไรสุทธิ เป็นเงิน  5,693,600  บำท 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะ  สถานธนานุบาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  39,746,900  บาท  จ่ายจากรายได้ 

งบบุคลากร  เป็นเงนิ  2,620,000     บาท 

เงนิเดือน(ฝ่ายประจ า)     รวม  2,620,000   บาท 

เงนิเดือนพนักงาน                                             จ านวน  2,500,000   บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งพนักงำนสถำนธนำนุบำล   

จ ำนวน  9 อัตรำ  
 

เงนิประจ าต าแหน่ง      จ านวน   120,000     บาท 

-  เพื่อจ่ำยใหพ้นักงำนสถำนธนำนุบำลผูด้ ำรงต ำแหน่ง 

ผูจ้ัดกำรสถำนธนำนุบำล ผู้ช่วยผูจ้ัดกำรสถำนธนำนุบำล  
 

งบด าเนินงาน       เป็นเงนิ  1,956,000   บาท 

ค่าตอบแทน          รวม  1,116,000     บาท 

ค่าเบี้ยเลี้ยงในการจ าหน่ายทรัพย์หลุด              จ านวน      27,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยใหก้ับเจ้ำหน้ำที่ผูด้ ำเนนิกำรจ ำหน่ำยทรัพย์หลุด  
 

ค่าพาหนะเหมาจ่าย      จ านวน    100,000   บาท 

-  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนนำยกเทศมนตรีประจ ำทุกเดือน   
 

เงนิเพิ่มการครองชีพชั่วคราว     จ านวน    80,000     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำน

สถำนธนำนุบำล     
 

เงนิรางวัลเจ้าหน้าที่      จ านวน   120,000  บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับผูป้ฏิบัติหน้ำที่

ผูต้รวจกำรสถำนธนำนุบำลและเจ้ำหน้ำที่ในวันตรวจทรัพย์รับจ ำน ำ  
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เงนิสมทบเงินสะสม      จ านวน   250,000  บาท 

 -  เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบให้กับพนักงำนสถำนธนำนุบำล  

ร้อยละ 10 ของค่ำจ้ำงประจ ำ 
 

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร       จ านวน    20,000    บาท 

  -  เพื่อจ่ำยให้แก่พนักงำนสถำนธนำนุบำลที่มีสิทธิ์

เบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้ตำมระเบียบฯ   
 

ค่าตอบแทนพิเศษ      จ านวน   35,000     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำน

สถำนธนำนุบำล  ผูไ้ด้รับค่ำจำ้งถึงขั้นสูงของต ำแหน่ง   
 

ค่าเช่าบ้าน       จ านวน    70,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยให้แก่พนักงำนสถำนธนำนุบำลที่โอน 

(ย้ำย) มำจำกที่อื่นและมีสิทธิ์ เบิกจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำนได้ตำม

ระเบียบฯ  
 

เงนิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล    จ านวน   200,000 บาท 

-  เพื่อจ่ำยให้แก่พนักงำนสถำนธนำนุบำลที่มีสิทธิ

เบิกได้ตำมระเบียบฯ 
 

ค่าอาหาร       จ านวน   214,000     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรประจ ำวันท ำกำรให้แก่

พนักงำนสถำนธนำนุบำล    
  

ค่าใช้สอย       รวม 474,000      บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน   30,000     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำพำหนะ ค่ำที่พัก และค่ำเบี้ยเลี้ยง

เดินทำงให้พนักงำนสถำนธนำนุบำล  ในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ในรำชอำณำจักร  ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

ประเภทนี้   
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โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. จ านวน   15,000     บาท 

-  เพื่อจ่ำยในกำรจัดท ำกิจกรรมในวันที่ระลึกกำร

ก่อตั้งสถำนธนำนุบำลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่  

12  พฤษภำคม  ของทุกปี   
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร    จ านวน   359,000     บาท 

ค่าจ้างเหมาบริการ      จ านวน    20,000      บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำให้กับผู้รับจ้ำงท ำกำร

อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  ซึ่งมิใช่เป็นกำรประกอบดัดแปลง  ต่อเติม

สร้ำงครุภัณฑห์รอืสิ่งก่อสร้ำง และอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้

รับจ้ำง  เช่น  จ้ำงเหมำสูบน้ ำ ค่ำจ้ำงเหมำแบกหำมสัมภำระ  

ค่ำบริกำรก ำจัดปลวก และค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนท ำของต่ำง ๆ 

เป็นต้น 
 

ค่าเช่าอาคาร       จ านวน   250,000    บาท 

-   เ พื่ อ จ่ ำ ย เ ป็ น ค่ ำ จั ด ส ร รป ร ะ โ ย ชน์ ที่ ดิ น  

ค่ำตอบแทนกำรใช้ที่ดินระหว่ำงก่อสร้ำง  ค่ำเช่ำพื้นที่  และ

ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดตั้งสถำนธนำนุ

บำล  ตำมหนังสือ  จ.ส.ท. ที่  มท  0801.5/ว 675  ลงวันที่7  

มีนำคม  2548 
 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต     จ านวน    5,000    บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตตัง้ 

สถำนธนำนุบำล และจำ่ยค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ   
 

ค่าเบี้ยประกันอัคคภีัย       จ านวน    10,000    บาท    

-   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน

สถำนธนำนุบำล  
 

ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน       จ านวน    9,000    บาท   

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำภำษีโรงเรอืนและที่ดนิ   
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ค่าสอบบัญชี       จ านวน    60,000   บาท   

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสอบบัญชี ตำมหนังสือส ำนักงำน 

จ.ส.ท.ที่ มท 0801.5/ ว 524   ลงวันที่  21  พฤษภำคม  2557   
 

ค่าอากรแสตมป์      จ านวน     5,000    บาท   

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำกรในกำรใช้เช็คกรณีเบิกเกิน

บัญชจีำกธนำคำรหรอืสถำบันกำรเงนิ   
 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   จ านวน    10,000     บาท 

ค่ารับรอง       จ านวน    10,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรและเครื่องดื่มรับรอง

ผู้ตรวจกำรสถำนธนำนุบำลและผู้มำเยี่ยมชมหรือด ำเนิน

กิจกำรอื่นใดอันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สถำนธนำนุบำล   
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม            จ านวน  60,000     บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรอืซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

ส ำนักงำน  สิ่งก่อสร้ำง   ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ตลอดจนทรัพย์สนิอื่น ๆ  ของสถำนธนำนุบำล  
 

ค่าวัสดุ       รวม 210,000      บาท 

วัสดุส านักงาน      จ านวน  120,000     บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำแบบพิมพ์ตำ่ง ๆ   และค่ำใช้จ่ำยใน

กำรเก็บรักษำทรัพย์สินสถำนธนำนุบำล    
 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน    10,000     บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุและอุปกรณ์กำรไฟฟ้ำเกี่ยวกับ

งำนสถำนธนำนุบำล  
 

วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน     15,000    บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใ ช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรท ำควำม

สะอำดสถำนธนำนุบำล ตลอดจนวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวทุกชนิด

ที่จัดอยู่ในประเภทนี้   
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จ านวน   10,000    บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่นต่ำง ๆ    

 

วัสดุคอมพิวเตอร์      จ านวน    50,000     บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุที่ใชก้ับเครื่องคอมพวิเตอร์ 

 

วัสดุอื่น       จ านวน    5,000    บาท 

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บรักษำของ  ตั้งไว้   5,000   

บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บรักษำของรับจ ำน ำ

สถำนธนำนุบำล      

 

ค่าสาธารณูปโภค      รวม   156,000      บาท 

ค่าไฟฟ้า               จ านวน    120,000 บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำไฟฟ้ำสถำนธนำนุบำล   

 

ค่าน้ าประปา       จ านวน   10,000    บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำน้ ำประปำสถำนธนำนุบำล   

 

ค่าบริการโทรศัพท ์      จ านวน   20,000     บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำโทรศัพท์ของสถำนธนำนุบำล  

 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    จ านวน     1,000     บาท 

-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำสื่อสำรอื่นเกี่ยวกับงำนสถำนธนำนุบำล   

 

ค่าบริการไปรษณยี์      จ านวน     5,000      บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดส่งเอกสำรหรอืหนังสือรำชกำรต่ำงๆ   
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งบลงทุน          เป็นเงนิ     49,600    บาท 

ค่าครุภัณฑ์            รวม         49,600    บาท 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     จ านวน      49,600    บาท 

จัดซือ้ครุภัณฑส์ถำนธนำนุบำล  ตั้งไว้ 49,600 บำท 

ดังนี้ 

1) จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  ตั้งไว้  22,000  

บำท    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 

จ ำนวน  1  ชุด ประกอบด้วย 

-   CPU  ไม่น้อยกว่ำ  4 แกนหลัก (4core) 

-   ควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 2.7 GHZ  จ ำนวน 1 หนว่ย 

-   Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB  

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพแยกจำก

แผงวงจรหลักมีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB 

-  RAM ชนิด DDR3  หรือดีกว่ำไม่น้อยกว่ำ 4  GB  

จ ำนวน 1 หนว่ย  

-  HARD DISK ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ควำมจุไม่

น้อยกว่ำ 1 TB จ ำนวน 1 หนว่ย 

-  มี DVD – RW หรอืดีกว่ำ จ ำนวน 1 หนว่ย 

-  มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือขำ่ย (Network interface)  

แบบ 10/100/1000 base - t หรอืดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  1 ช่อง   

-  มีแป้นพมิพ์และเมำส์ 

-  มีจอภำพแบบ LCD หรอืดีกว่ำ มี Contrast Ratio  

ไม่น้อยกว่ำ 600:1 และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิว้ จ ำนวน 1 หนว่ย 

(ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงและ

พัฒนำเครื่องมอืเครื่องใช้และสถำนที่ปฎิบัติงำน  แผนพัฒนำท้องถิ่น

สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ประจ ำปี 2561  

หนำ้  311)  
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2) จัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ  ตั้งไว้  5,600  บำท  เพื่อ

จำ่ยเป็นค่ำจัดซื้อก ำลังไฟไม่ต่ ำกว่ำ ๘๐๐ VA จ ำนวน  2  เครื่อง 

(ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงและ

พัฒนำเครื่องมอืเครื่องใช้และสถำนที่ปฎิบัติงำน  แผนพัฒนำท้องถิ่น

สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ประจ ำปี 2561  

หนำ้  313) 

3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์  ตั้งไว้  22,000  บำท  เพื่อจำ่ยเป็น 

ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครส่ั้น  จ ำนวน   

1   เครื่อง ประกอบด้วย 

- จ ำนวนหัวพิมพ์ไมน่้อยกว่ำ 24 เข็ม 

- ควำมกว้ำงในกำรพิมพไ์ม่น้อยกว่ำ 80 คอลัมน์ 

- มีควำมเร็วขณะพมิพ์รำ่ง ขนำด 10  ตัวอักษรตอ่นิว้  

ได้ไม่นอ้ยกว่ำ 400 ตัว อักษรตอ่วินำที 

- มีควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 360x360 dpi 

(ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงและ

พัฒนำเครื่องมอืเครื่องใช้และสถำนที่ปฎิบัติงำน  แผนพัฒนำท้องถิ่น

สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ประจ ำปี 2561  

หนำ้  313)  
 

งบรายจ่ายอื่น      เป็นเงนิ   28,632,600  บาท 

รายจ่ายอื่น       จ านวน    28,632,600  บาท 

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการ     จ านวน        164,600   บาท 

-  เพื่อจ่ำยให้ส ำนักงำน จ.ส.ท.  ตำมหนังสือ

ส ำนักงำน จ.ส.ท. ที่  มท 0801.5/ว 1091 ลงวันที่   8  

พฤษภำคม  2560  
 

บ าเหน็จรางวัล 20 %      จ านวน    5,560,000  บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงิน รำงวัลประจ ำปี ให้แก่เจ้ำหน้ำที่

ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับสถำนธนำนุบำล   ตั้งจำ่ยจำกเงินก ำไรสุทธิ   
 

เงนิท านุบ ารุงท้องถ่ิน  30%     จ านวน   8,340,000  บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้แก่เทศบำล  ตั้งจ่ำย

จำกเงนิก ำไรสุทธิ   
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ทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล 50 %   จ านวน  13,900,000  บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินทุนด ำเนินกำร   ให้แก่สถำนธนำนุบำล  

ตั้งจำ่ยจำกก ำไรสุทธิ    
 

รายจ่ายอื่น       จ านวน     668,000   บาท 

-  เ พื่ อ ส่ ง ใ ช้ เ งิ น ยื ม ทุ น ด ำ เ นิ น ก ำ ร  ที่ ไ ด้ ยื ม เ มื่ อ

ปีงบประมำณ 2560  เพื่อจัดสรรเงนิก ำไรสุทธิ 2559 ตำมระเบียบฯ  

 

งบกลาง       จ านวน    6,488,700 บาท 

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร    จ านวน    4,000,000 บาท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร

พำณชิย์ 

 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน     จ านวน     688,700   บาท 

-  เพื่อส่งเป็นเงินสมทบสวัสดิกำรหลังพ้นจำกกำรเป็น

พนักงำนสถำนธนำนุบำล  ในอัตรำร้อยละ  2  ของรำยได้ในปีที่

ล่ ว งมำ  ตำมหนั งสื อที่  มท .0801.5/ว  1340  ลงวันที่   8  

พฤษภำคม  2560 

 

ค่าช าระหน้ีดอกเบี้ยเงนิกู้     จ านวน  1,800,000   บาท 

- เพื่อช ำระดอกเบี้ยเงินกู้  ก.ส.ท.  ตำมสัญญำเงินกู้

เลขที่  1635/78/2559  ลงวันที่  26  พฤษภำคม  2559  เป็น

กำรช ำระงวดที่  1  จ ำนวนเงิน  1,800,000  บำท 
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