


 
เทศบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ 

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด 

อำเภอเมอืงจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

กองวิชาการและแผนงาน 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

งานจัดทำงบประมาณ 



สารบัญ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี      หน้า 

ส่วนที ่1 

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     1  

ส่วนที ่2 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี         6 

รายงานประมาณการรายรับ         20 

รายงานประมาณการรายจ่าย         33  

 แผนงานบริหารทั่วไป          77 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน                 110  

 แผนงานการศกึษา                   120 

 แผนงานสาธารณสุข                   152 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์                  164 

แผนงานเคหะและชุมชน                   167  

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                 180 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                186 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                 205 

 แผนงานการพาณิชย์                   212 

 แผนงานงบกลาง                   219  

ส่วนที ่3 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

  สถานธนานุบาล          226  

 

 



 

 

ส่วนที่ 1 

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

ของ 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด 

 



คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

          

              บัดนี ้  ถึงเวลาที ่คณะผู ้บริหารของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน  ได้ทราบถึงสถานะการคลัง  

ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังต่อไปนี ้

  1. สถานะการคลัง 

     1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 

 

      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ วันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

มีสถานะการเงินดังนี้ 
 

 

           1.1.1 เงินฝากธนาคาร                                 จำนวน  195,009,456.10   บาท 

  
  

     1.1.2 เงินสะสม                                         จำนวน  141,831,652.90   บาท 

           1.1.3 เงนิทุนสำรองเงนิสะสม                        จำนวน   70,466,493.83   บาท 

     1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผู้กพัน 

            และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 8 โครงการ    จำนวน    4,345,685.00   บาท 

     1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน    

            จำนวน  30  โครงการ                          จำนวน    2,277,283.00   บาท 

   1.1.1.2  เงินกู้คงค้าง                                              จำนวน  117,102,289.25   บาท  
 

 

  2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 

 

    (1) รายรับจรงิ  จำนวน  460,345,323.93  บาท  ประกอบด้วย 
 

 

      หมวดภาษีอากร จำนวน 25,680,979.13 บาท 

      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน 12,723,816.40 บาท 

      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 11,797,168.81 บาท 

      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 4,296,601.54 บาท 

      หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 107,649,295.05 บาท 

      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 298,197,463.00 บาท 
  



    

 (2) เงนิอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์         จำนวน   

 

57,484,181.76   

 

บาท 

    (3) รายจ่ายจริง จำนวน  387,172,854.81  บาท ประกอบด้วย   

      งบกลาง จำนวน 39,275,583.16     บาท 

      งบบุคลากร จำนวน 199,605,554.42     บาท 

      งบดำเนินงาน จำนวน 122,577,670.23     บาท 

   งบลงทุน จำนวน 913,587.00 บาท 

      งบรายจ่ายอื่น                         จำนวน 50,000.00     บาท     

      งบเงินอุดหนุน จำนวน 24,750,460.00     บาท 
 

    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 56,852,203.20 บาท 
 

    (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม                                 จำนวน       10,830,330.35       บาท 

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้                                      จำนวน        18,221,875.00       บาท 

 

 3.  งบเฉพาะการ  (สถานธนานุบาล) 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

รายรับจรงิ      จำนวน       26,544,947.49       บาท 

รายจ่ายจรงิ     จำนวน         4,890,291.94    บาท 

กำไรสะสม      จำนวน       27,657,666.26      บาท 

เงินสะสม       จำนวน     154,348,404.77       บาท 

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ   จำนวน       42,334,534.12       บาท 

เงินฝากธนาคาร     จำนวน           139,453.44      บาท 

ทรัพย์รับจำนำ     จำนวน      232,797,300.00      บาท 
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   คำแถลงงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

    

 

 

  รายรับจรงิ 

ปี 2561 

ประมาณการ  

ปี 2562 

ประมาณการ  

ป ี2563 

รายได้จัดเก็บ       

  หมวดภาษีอากร 26,384,978.16 25,660,000 22,307,000 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 16,542,367.60 12,904,000 15,719,000 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 12,868,417.50 14,400,250 17,100,250 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ 

การพาณิชย์ 

7,579,481.01 8,100,000 7,800,000 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,716,114.09 3,530,000 4,530,000 

รวมรายได้จัดเก็บ 67,091,358.36 64,594,250 67,456,250 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 128,682,843.85 128,280,000 131,330,000 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

128,682,843.85 128,280,000 131,330,000 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 287,097,302 356,342,000 327,189,700 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

287,097,302 356,342,000 327,189,700 

รวม 482,871,504.21 549,216,250 525,975,950 
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           คำแถลงงบประมาณ  

       ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

   
 

รายจ่าย ประมาณการ  

ปี 2561 

ประมาณการ  

ปี 2562 

ประมาณการ  

ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ       

งบกลาง 52,936,682.69 56,283,685 64,899,652 

งบบุคลากร 227,525,869.46 271,018,560 277,886,660 

งบดำเนินงาน 147,676,870.95 192,736,500 153,409,200 

งบลงทุน 437,900 3,481,300 4,147,900 

งบรายจ่ายอื่น 50,000 100,000 100,000 

งบเงินอุดหนุน 25,679,500 25,596,000 25,516,000 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 454,297,823.10 549,216,045 525,959,412 
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ส่วนที่ 2 
 

เทศบัญญัติ 

 

เรื่อง 

 

        งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

ของ 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด   จังหวัดร้อยเอ็ด 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จงัหวัดร้อยเอ็ด 

 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 60,431,560 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 20,111,500 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

แผนงานการศกึษา 293,789,500 

แผนงานสาธารณสุข 16,065,700 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,205,300 

แผนงานเคหะและชุมชน 38,621,000 

แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 530,000 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 10,749,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,587,200 

แผนงานการพาณิชย์ 4,969,000 

ด้านการดำเนินงานอื่น  

แผนงานงบกลาง 64,899,652 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 525,959,412 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

งบ\งาน งานบรหิารทั่วไป งานวางแผนสถติิ

และวิชาการ 

งานบรหิาร 

งานคลัง 

รวม 

งบบุคลากร              23,058,560 3,393,100 10,527,000 36,978,660 

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

เงินเดอืน (ฝ่ายประจำ) 16,850,000 3,393,100 10,527,000 30,770,100 

งบดำเนินงาน            11,450,400 535,600 11,079,200 23,065,200 

ค่าตอบแทน 819,400 17,600 1,128,200 1,965,200 

ค่าใชส้อย 4,438,000 518,000 993,000 5,949,000 

ค่าวัสดุ 763,000 - 8,958,000 9,721,000 

ค่าสาธารณูปโภค 5,430,000 - - 5,430,000 

งบลงทุน             185,700 52,000 100,000 337,700 

ค่าครุภัณฑ์ 185,700 52,000 100,000 337,700 

งบรายจ่ายอื่น            50,000 - - 50,000 

รายจ่ายอื่น 50,000 - - 50,000 

รวม 34,744,660 3,980,700 21,706,200 60,431,560 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

          งบ\งาน งานบรหิารทั่วไป

เกี่ยวกับ 

การรักษาความ

สงบภายใน 

 

งานเทศกิจ 

งานป้องกันภัย 

ฝ่ายพลเรอืนและ

ระงับอัคคีภัย 

รวม 

งบบุคลากร 10,579,800 6,627,000 - 17,206,800 

เงินเดอืน (ฝ่ายประจำ) 10,579,800 6,627,000 - 17,206,800 

งบดำเนินงาน 765,400 651,800 1,462,000 2,879,200 

ค่าตอบแทน 520,400 164,800 - 685,200 

ค่าใชส้อย 75,000 317,000 462,000 854,000 

ค่าวัสดุ 170,000 170,000 1,000,000 1,340,000 

งบลงทุน - 25,500 - 25,500 

ค่าครุภัณฑ์ - 25,500 - 25,500 

รวม 11,345,200 7,304,300 1,462,000 20,111,500 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

แผนงาน  การศึกษา 

          งบ\งาน งานบรหิาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

งานระดับก่อน 

วัยเรยีนและ

ประถมศึกษา 

งานระดับ

มัธยมศกึษา 

งานศึกษา 

ไม่กำหนด

ระดับ 

รวม 

งบบุคลากร 8,447,000 162,305,900 4,960,900 - 175,713,800 

เงินเดอืน  

(ฝ่ายประจำ) 
8,447,000 162,305,900 4,960,900 - 175,713,800 

งบดำเนินงาน 1,429,400 74,397,000 12,909,300 2,960,000 91,695,700 

ค่าตอบแทน 303,400 580,100 - - 883,500 

ค่าใชส้อย 856,000 53,199,000 12,909,300 2,960,000 69,924,300 

ค่าวัสดุ 270,000 20,617,900 - - 20,887,900 

งบลงทุน 164,000 1,250,000 - - 1,414,000 

ค่าครุภัณฑ์ 34,000 - - - 34,000 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 130,000 1,250,000 - - 1,380,000 

งบรายจ่ายอื่น - 50,000 - - 50,000 

รายจ่ายอื่น - 50,000 - - 50,000 

งบเงินอุดหนุน - 24,916,000 - - 24,916,000 

เงินอุดหนุน - 24,916,000 - - 24,916,000 

รวม 10,040,400 262,918,900 17,870,200 2,960,000 293,789,500 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

แผนงาน  สาธารณสุข 

          งบ\งาน งานบรหิารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 

งานศูนย์บริการ

สาธารณสุข 

รวม 

งบบุคลากร 5,410,200 8,198,300 13,608,500 

เงินเดอืน (ฝ่ายประจำ) 5,410,200 8,198,300 13,608,500 

งบดำเนินงาน 1,442,000 574,400 2,016,400 

ค่าตอบแทน 131,800 332,400 464,200 

ค่าใชส้อย 1,305,200 172,000 1,477,200 

ค่าวัสดุ 5,000 70,000 75,000 

งบลงทุน 40,800 - 40,800 

ค่าครุภัณฑ์ 40,800 - 40,800 

งบเงินอุดหนุน - 400,000 400,000 

เงินอุดหนุน - 400,000 400,000 

รวม 6,893,000 9,172,700 16,065,700 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

  แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 

          งบ\งาน งานบรหิารทั่วไปสังคมสงเคราะห์ รวม 

งบบุคลากร 4,857,500 4,857,500 

เงินเดอืน (ฝ่ายประจำ) 4,857,500 4,857,500 

งบดำเนินงาน 347,800 347,800 

ค่าตอบแทน 40,800 40,800 

ค่าใชส้อย 277,000 277,000 

ค่าวัสดุ 30,000 30,000 

รวม 5,205,300 5,205,300 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

แผนงาน  เคหะและชุมชน 

          งบ\งาน งานไฟฟ้าถนน งาน

สวนสาธารณะ 

งานกำจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

งานบำบัด 

น้ำเสีย 

รวม 

งบบุคลากร 7,615,100 2,433,100 8,595,600 425,800 19,069,600 

เงินเดอืน  

(ฝ่ายประจำ) 
7,615,100 2,433,100 8,595,600 425,800 19,069,600 

งบดำเนินงาน 4,870,600 4,059,200 10,227,800 270,000 19,427,600 

ค่าตอบแทน 254,600 55,200 217,800 - 527,600 

ค่าใชส้อย 2,446,000 3,214,000 8,530,000 270,000 14,460,000 

ค่าวัสดุ 2,170,000 790,000 1,480,000 - 4,440,000 

งบลงทุน 27,000 31,000 65,800 - 123,800 

ค่าครุภัณฑ์ 27,000 31,000 65,800 - 123,800 

รวม 12,512,700 6,523,300 18,889,200 695,800 38,621,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

          งบ\งาน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน รวม 

งบดำเนินงาน 530,000 530,000 

ค่าใชส้อย 530,000 530,000 

รวม 530,000 530,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

          งบ\งาน งานบรหิาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

งานกีฬาและ

นันทนาการ 

งาน

ศาสนา

วัฒนธรรม

ท้องถ่ิน 

งานวชิาการ

วางแผนและ

ส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยว 

รวม 

งบบุคลากร 949,800 433,000 - 1,000,900 2,383,700 

เงินเดอืน (ฝ่ายประจำ) 949,800 433,000 - 1,000,900 2,383,700 

งบดำเนินงาน 53,500 4,592,000 2,730,000 589,700 7,965,200 

ค่าตอบแทน 47,500 - - 29,700 77,200 

ค่าใชส้อย 6,000 3,672,000 2,730,000 280,000 6,688,000 

ค่าวัสดุ - 920,000 - 280,000 1,200,000 

งบลงทุน - 61,000 - 139,100 200,100 

ค่าครุภัณฑ์ - 61,000 - 139,100 200,100 

งบเงินอุดหนุน 200,000 - - - 200,000 

เงินอุดหนุน 200,000 - - - 200,000 

รวม 1,203,300 5,086,000 2,730,000 1,729,700 10,749,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

          งบ\งาน งานบรหิารทั่วไป

อุตสาหกรรมและการ

โยธา 

งานก่อสร้าง 

โครงสร้างพื้นฐาน 

รวม 

งบบุคลากร 2,135,500 4,786,200 6,921,700 

เงินเดอืน (ฝ่ายประจำ) 2,135,500 4,786,200 6,921,700 

งบดำเนินงาน 372,800 1,359,200 1,732,000 

ค่าตอบแทน 305,800 160,200 466,000 

ค่าใชส้อย 42,000 188,000 230,000 

ค่าวัสดุ 25,000 1,011,000 1,036,000 

งบลงทุน 20,000 1,913,500 1,933,500 

ค่าครุภัณฑ์ 20,000 113,500 133,500 

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

รวม 2,528,300 8,058,900 10,587,200 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

แผนงาน  การพาณิชย์ 

          งบ\งาน งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 

งบบุคลากร - 1,146,400 1,146,400 

เงินเดอืน (ฝ่ายประจำ) - 1,146,400 1,146,400 

งบดำเนินงาน 1,795,000 1,955,100 3,750,100 

ค่าตอบแทน 9,000 30,100 39,100 

ค่าใชส้อย 1,586,000 1,700,000 3,286,000 

ค่าวัสดุ 200,000 225,000 425,000 

งบลงทุน - 72,500 72,500 

ค่าครุภัณฑ์ - 72,500 72,500 

รวม 1,795,000 3,174,000 4,969,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

     เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

          อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

งบกลาง 

          งบ\งาน งานงบกลาง รวม 

งบกลาง 64,899,652 64,899,652 

งบกลาง 64,899,652 64,899,652 

รวม 64,899,652 64,899,652 

 

 

เหตุผล 

                  เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารฯ  ที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2563    เพื่อเสนอต่อสมาชิกสภาเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ดพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
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เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  อาศัยอำนาจ 

ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 มาตรา 65 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2552)   

จงึตราเทศบัญญัติขึน้ไว้โดยความเห็นชอบของ   สภาเทศบาลเมอืงร้อยเอ็ดและผูว้่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 

     ข้อ 1.  เทศบัญญัตินี้เรียกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

     ข้อ 2. เทศบัญญัตินีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2562   เป็นต้นไป 

     ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เป็นจำนวนรวมทั้งสิน้ 561,526,112 บาท 

     ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิน้  525,959,412  บาท   โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 60,431,560 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 20,111,500 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

แผนงานการศกึษา 293,789,500 

แผนงานสาธารณสุข 16,065,700 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,205,300 

แผนงานเคหะและชุมชน 38,621,000 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 530,000 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 10,749,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,587,200 

แผนงานการพาณิชย์ 4,969,000 

ด้านการดำเนินงานอื่น  

แผนงานงบกลาง 64,899,652 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 525,959,412 
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    ข้อ 5.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนานุบาล) เป็นจำนวนรวมทั้งสิน้  35,566,700  บาท            

              ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 

งบกลาง 4,692,700 

งบบุคลากร    2,620,000 

งบดำเนินงาน   1,985,000 

งบลงทุน   97,000 

งบรายจ่ายอื่น   26,172,000 

รวมรายจ่าย 35,566,700 

 

     ข้อ 6. ใหน้ายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณที่ได้รับอนุมัตใิหเ้ป็นไปตามระเบียบ 

             การเบิกจ่ายเงนิของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

     ข้อ 7. ใหน้ายกเทศมนตรมีีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

         ประกาศ ณ วันที่ 

 

       (ลงนาม) 

           (นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์) 

                  ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีเมอืงรอ้ยเอ็ด  

              เห็นชอบ 

       (ลงนาม) 

          (………….………………….……………..….) 

        ตำแหน่ง .......................................................... 
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 รายรับจรงิ ประมาณการ 

ปี  2561 ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2563 

หมวดภาษีอากร     

ภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง - - 100 15,427,000 

ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ 18,991,017.35 18,500,000 -100 - 

ภาษีบำรุงท้องที่ 559,478.31 580,000 -100 - 

ภาษีป้าย 6,397,527.50 6,200,000 4.84 6,500,000 

อากรการฆ่าสัตว์ 436,955 380,000 - 380,000 

รวมหมวดภาษีอากร 26,384,978.16 25,660,000  22,307,000 

หมวดค่าธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต     

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 420,771.00 375,000 -100 - 

ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 85,368 76,000 -100 - 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 33,736.60 35,000 - 35,000 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 5,980 7,000 - 7,000 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 166,902 120,000 - 120,000 

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 5,886,620 5,800,000 -13.79 5,000,000 

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรอืสิ่งปฏิกูล 120,000 120,000 - 120,000 

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสอืรับรองการแจ้ง

สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 
274,200 200,000 - 200,000 

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ

หรอืแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา 
495,200 450,000 - 450,000 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 281,390 220,000 - 220,000 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน 529,160 520,000 -23.08 400,000 

ค่าธรรมเนียมการแพทย์ 9,620 6,000 - 6,000 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 14,830 15,000 - 15,000 
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 รายรับจรงิ ประมาณการ 

ปี  2561 ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2563 

ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย - - 100 3,500,000 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 43,000 20,000 - 20,000 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 3,452,467 3,000,000 15.03 3,451,000 

ค่าปรับผูก้ระทำผดิกฎหมายจราจรทางบก 736,000 600,000 25 750,000 

ค่าปรับผูก้ระทำผดิกฎหมายบัตรประจำตัว

ประชาชน 
14,730 30,000 -66.67 10,000 

ค่าปรับผูก้ระทำผดิกฎหมายและข้อบังคับ

ท้องถิ่น 
23,590 20,000 50 30,000 

ค่าปรับการผิดสัญญา 2,797,557 100,000 - 100,000 

ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล  

หรอืมูลฝอย 
5,000 25,000 -20 20,000 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
603,300 600,000 -8.33 550,000 

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 

หรอืสถานที่สะสมอาหารในครัว หรอืพืน้ที่ใด  

ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200  ตารางเมตร 

49,100 100,000 - 100,000 

ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรอืทาง

สาธารณะ 
424,800 400,000 37.50 550,000 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,686 5,000 - 5,000 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ 

เครื่องขยายเสียง 
35,990 30,000 - 30,000 

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 29,370 30,000 - 30,000 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  

และใบอนุญาต 
16,542,367.60 12,904,000  15,719,000 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      

ค่าเช่าหรอืบริการสถานที่ 10,924,216 12,900,000 20.16 15,500,000 

ดอกเบีย้ 1,944,201.50 1,500,000 6.67 1,600,000 

เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ - 250 - 250 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 12,868,417.50 14,400,250  17,100,250 
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 รายรับจรงิ ประมาณการ 

ปี  2561 ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2563 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ 

การพาณชิย์ 

 

   

เงินช่วยเหลอืจากสถานธนานุบาล 7,579,481.01 8,100,000 -3.70 7,800,000 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ

การพาณชิย์ 
7,579,481.01 8,100,000  7,800,000 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     

เงินที่มผีูอุ้ทิศให้ 307,029.07 400,000 - 400,000 

ค่าขายแบบแปลน 184,500 100,000 - 100,000 

ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง 36,228.02 30,000 - 30,000 

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 3,188,357 3,000,000 33.33 4,000,000 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 3,716,114.09 3,530,000  4,530,000 

หมวดภาษีจัดสรร     

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 936,538.12 930,000 2.15 950,000 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 65,489,173.29 65,000,000 3.85 67,500,000 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 13,892,713.06 13,500,000 0.74 13,600,000 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 257,590.29 280,000 - 280,000 

ภาษีสรรพสามิต 28,483,407.60 28,200,000 13.48 32,000,000 

ค่าภาคหลวงแร่ 232,440.91 150,000 66.67 250,000 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 222,211.58 220,000 13.64 250,000 

ค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม

ประมวลกฎหมายท่ีดนิ 
19,168,769 20,000,000 -17.50 16,500,000 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 128,682,846.85 128,280,000  131,330,000 

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป     

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม

อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 
287,097,302 356,342,000 -8.18 327,189,700 

รวมหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 287,097,302 356,342,000  327,189,700 

รวมทุกหมวด 482,871,504.21 549,216,250  525,975,950 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ 2563 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น    525,975,950  บาท    แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บ 

หมวดภาษีอากร       รวม   22,307,000   บาท 

ภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     จำนวน   15,427,000    บาท 

    -  ประมาณการตัง้รับไว้ ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี 
 

ภาษีป้าย       จำนวน     6,500,000  บาท 

-  ประมาณการตั้งรับไว้ ตามจำนวนผูอ้ยู่ในข่ายชำระภาษี 
 

อากรการฆ่าสัตว์      จำนวน        380,000  บาท  

-  ประมาณการตัง้รับไว้โดยอาศัยสถิตจิำนวนโค กระบือ  

และสุกร ในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์คำนวณ โดยอัตรา 

อาการฆ่าสัตว์ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ 

เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559  โค ตัวละ 20 บาท กระบือ  

ตัวละ 25 บาทและสุกร ตัวละ 15 บาท 

 

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต   รวม      15,719,000    บาท 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา   จำนวน        35,000  บาท  

-  ประมาณการตัง้รับไว้ โดยอาศัยรับรับจรงิในปี 

งบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ซึ่งเป็น

รายได้ที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงาสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด 

ตามสัดส่วนที่จัดสรรให้ 
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน   จำนวน       7,000     บาท  

-  ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรับรับจริงในปี 

งบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ เป็นรายรับ 

ที่ได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการพนันจากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   จำนวน     120,000    บาท  

-  ประมาณการตัง้รับไว้ อาศัยการรับจริงในปี 

งบประมาณที่ผ่านมาประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมในการ 

ตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรอืดัดแปลงอาคาร ค่าธรรมเนียน 

ใบรับรอง ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตหรอืใบรับรอง  

ค่าธรรมเนียมใบต่อใบอนุญาต  โดยอาศัยอำนาจตามความ 

ในมาตรา 5(1) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ . 

2522 (อัตราค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กฎกระทรวงกำหนด) 
 

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย    จำนวน   5,000,000  บาท  

-  ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปี 

งบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 
 

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล  จำนวน    120,000     บาท  

-  ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปี 

งบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 

 

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง   จำนวน    200,000    บาท 

การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรอืสะสมอาหาร 

- ประมาณการตัง้รับไว้ โดยอาศัยรายรับจรงิในปี 

งบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ สำหรับ 

สถานที่จำหน่ายอาหารหรอืสถานที่สะสมอาหารในครัวหรอื 

พืน้ที่ใด ซึ่งมพีืน้ที่ต่ำกว่า 200 ตรม. 
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ค่าธรรมเนียม ปิด  โปรย  ติดตั้งแผ่นประกาศหรอื  จำนวน    450,000    บาท  

แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา    

-  ประมาณการตั ้งร ับไว ้ โดยอาศัยรายรับจริงใน

ปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และถือปฏิบัติ

ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

พ.ศ. 2535 ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั ้งแผ่น

ประกาศหรอืแผ่นปลิวเพื่อการคา้ และค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้ง

แผ่นประกาศหรอืแผ่นปลิวไม่เป็นการค้า 
 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร   จำนวน     220,000   บาท  

-  ประมาณการตั้งรับไว้ โดยถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง 

ฉบับที่  2  (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ

ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา  7  ขอ้  1 และอาศัยรายรับจรงิ 

ในป ีงบประมาณที ่ล ่วงมาแล้วเป ็นเกณฑ์ในการคำนวณ ซ ึ่ง

ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการแจ้งย้ายที่อยู่ ค่าธรรมเนียมการคัด

และรับรองสำเนาทะเบียนราษฎร ค่าธรรมเนียมการคัดและรับรอง

รายการข้อมูลทะเบียนประวัติ ค่าธรรมเนียมการขอสำเนาทะเบียน

บ้าน กรณีชำรุดสูญหาย 
 

ค่าธรรมเนียมการแพทย์       จำนวน      6,000      บาท  

- ประมาณการตัง้รับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงใน 

ปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 

 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน    400,000    บาท  

-  ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา  โดยปรับ

อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนเพิ่มขึ้น 

ตามกฎกระทรวง กำหนดค ่าธรรมเน ียมและยกเว ้น

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน พ.ศ. 2559 
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์   จำนวน      15,000     บาท  

-  ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงใน

ปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และถือ

ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2599 อัตรา

ค ่าธรรมเน ียมเป ็นไปตามกฎกระทรวง  ประกอบด้วย

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน

เปลี่ยนแปลงรายการ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเลิกประกอบ

พาณิชย์กิจ ค่าธรรมเนียมขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบ

แทนใบทะเบียนพาณิชย์ ค่าธรรมเนียมขอตรวจดูเอกสาร

เกี่ยวกับการจดทะเบียน  และค่าธรรมเนียมขอให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารการจดทะเบียน

พาณชิย์ 
 

ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย    จำนวน   3,500,000  บาท  

- ประมาณการตัง้รับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงใน 

ปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 

 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก  จำนวน       20,000   บาท 

- ประมาณการตัง้รับไว้ โดยถือปฏิบัติตาม 

กฎกระทรวง แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558  

อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด 
 

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ               จำนวน   3,451,000  บาท 

- ประมาณการตัง้รับไว้  โดยอาศัยการรับจรงิ 

ในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ  

ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมนอกเหนอืจากค่าธรรมเนียมที่ได้กำหนดไว้  

เช่น ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการชำแหละสัตว์ การขนส่งเนื้อสัตว์  

ค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการฆ่าสัตว์ ฯลฯ 
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ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก   จำนวน      750,000  บาท  

- ประมาณการตัง้รับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงใน 

ปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 
 

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน     10,000   บาท  

-  ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงใน 

ปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 
 

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น  จำนวน     30,000   บาท  

-  ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงใน 

ปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 
 

ค่าปรับการผิดสัญญา     จำนวน     100,000    บาท  

-  ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงใน 

ปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 

 

ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรอืมูลฝอย     จำนวน     20,000    บาท 

-  ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงใน

ปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 
 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ    จำนวน   550,000 บาท  

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

-  ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงใน

ปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 
 

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรอืสถานที่ จำนวน    100,000    บาท 

สะสมอาหารในครัว หรอืพื้นที่ใด ซึ่งมพีื้นที่เกิน 200  ตารางเมตร     

-  ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงใน

ปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 
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ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ จำนวน       550,000 บาท  

-  ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงใน

ปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 
 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร     จำนวน         5,000   บาท  

-  ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงใน

ปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 
 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  จำนวน      30,000   บาท  

-  ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงใน

ปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 
 

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ      จำนวน       30,000   บาท  

- ประมาณการตัง้รับไว้ โดยถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง 

แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไป

ตามที่กฏกระทรวงกำหนด 

 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     รวม        17,100,250  บาท 

ค่าเช่าหรอืค่าบริการสถานที่     จำนวน    15,500,000  บาท  

- ประมาณการตัง้รับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปี 

งบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ประกอบด้วย  

ค่าเช่าหอ้งแถว  ค่าเช่าอาคาร  ค่าเช่าตลาด  จำนวน  4   แห่ง   

ค่าเช่าป้าย ค่าเช่าส้วม ค่าเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ ของเทศบาล ฯลฯ 

 

ดอกเบี้ย       จำนวน    1,600,000   บาท  

- ประมาณการตัง้รับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงใน

ปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว อัตราดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร และ

จำนวนเงินฝากของเทศบาล เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ประกอบด้วย 

ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร ดอกเบีย้เงนิฝาก ก.ส.ท. 
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เงนิปันผลหรอืเงนิรางวัลต่าง ๆ     จำนวน        250      บาท  

-  ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงใน

ปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วและตามการถือหุน้โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น

ของเทศบาล เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 

 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  รวม      7,800,000    บาท 

เงนิช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล          จำนวน     7,800,000     บาท  

- ประมาณการตัง้รับไว้ ตามงบประมาณเฉพาะการ 

สถานธนานุบาล ซึ่งจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในอัตรารอ้ยละ 30 ของกำไรสุทธิในปีที่ผ่านมา 

 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     รวม       4,530,000    บาท 

ค่าขายแบบแปลน        จำนวน     100,000    บาท  

-  ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงใน

ปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วและจำนวนโครงการก่อสร้างตาม 

เทศบัญญัติในปีงบประมาณปัจจุบัน เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 

 

ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง                             จำนวน    30,000     บาท  

- ประมาณการตัง้รับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปี 

งบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 

 

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ        จำนวน  4,000,000   บาท  

- ประมาณการต ั ้ งร ับไว ้  โดยอาศ ัยรายร ับจร ิงใน

ปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ประกอบด้วย 

ค่าธรรมเนียมต่อสัญญาต่าง ๆ ค่าไฟฟ้าจากผูใ้ช้ไฟฟ้าในตลาดโต้รุ่ง

และตลาดทุ่งเจริญ ค่านำ้ประปาจากผูใ้ช้น้ำประปาในตลาดสระทอง

หลังที่ 2 ฯลฯ รายได้อื่นๆ ที่ไม่เข้าหมวดหรือประเภท ตามที่กรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด 
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เงนิที่มีผู้อุทศิให้      จำนวน    400,000    บาท 

- ประมาณการตัง้รับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปี    

งบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 

 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร            รวม       131,330,000  บาท 

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรอืล้อเลื่อน         จำนวน         950,000  บาท  

-  ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปี 

งบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 

 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ    จำนวน  67,500,000  บาท  

-  ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปี 

งบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 

 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                        จำนวน   13,600,000 บาท  

-  ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปี 

งบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 
 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ      จำนวน   280,000     บาท  

-  ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปี 

งบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 

 

ภาษีสรรพสามิต      จำนวน   32,000,000   บาท  

-  ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปี 

งบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 

 

ค่าภาคหลวงแร่      จำนวน     250,000     บาท  

-  ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปี 

งบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 
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ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม      จำนวน    250,000    บาท  

-  ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปี 

งบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 

 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม    จำนวน  16,500,000   บาท  

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน   

-  ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปี 

งบประมาณที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป     รวม      327,189,700   บาท 

           สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 

แยกเป็น 

1. เง ินอุดหนุนทั ่วไป  ตั ้งร ับไว้  23,000,000  บาท  

ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา

เป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542 

2. เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการสังคม ตั้งรับไว้  35,317,200  

บาท  ประมาณการรายรับไว้    ตามที่ได้รับจัดสรร ตามเงินอุดหนุน

ที่ระบุวัตถุประสงค์  และถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น   ด่วนที่สุด ที่ มท  0810.6/ว 1234  ลงวันที่   

23  มิถุนายน  2560  และ ตามหนังสอืด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6 /ว 

2076  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561   

3. เงินอุดหนุนด้านการศึกษา  ตั ้งรับไว้  268,213,000  

บาท ประมาณการรายรับไว้  ตามที่ได้รับจัดสรร  ตามเงินอุดหนุนที่

ระบุวัตถุประสงค์และถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่ มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที่  14  

มิถุนายน  2560   

4.  เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ตั้งรับไว้  659,500 

บาท  ประมาณการรับไว้ ตามที่ได้รับจัดสรร ตามเงินอุดหนุนที่ระบุ

วัตถุประสงค์ และถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 

สิงหาคม 2560  
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รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2561 ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2563 

แผนงานบริหารงานทั่วไป     

 งานบรหิารทั่วไป     

  งบบุคลากร     

    เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)     

เงินเดอืนนายก/รองนายก 1,429,920 1,429,920 - 1,429,920 

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก 351,000 351,000 - 351,000 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 351,000 351,000 - 351,000 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก  513,000 513,000 - 513,000 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ 3,563,640 3,563,640 - 3,563,640 

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

     เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     

เงินเดอืนพนักงาน 9,704,742.14 10,516,260 7.7 11,326,500 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 305,762 396,100 -1.84 388,800 

เงินประจำตำแหน่ง 366,800 478,800 - 478,800 

ค่าจ้างลูกจา้งประจำ 502,063.2 528,900 6.09 561,100 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,434,459.36 3,566,960 7.73 3,842,800 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 372,514 314,880 -19.97 252,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจำ) 14,686,340.7 15,801,900   16,850,000 

รวมงบบุคลากร 20,894,900.7 22,010,460   23,058,560 

  งบดำเนินงาน     

  ค่าตอบแทน     

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10,500 30,000 -16.67 25,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2561 ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2563 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 68,080 79,500 -17.36 65,700 

ค่าเช่าบ้าน 315,400 473,800 17.77 558,000 

เงินช่วยเหลอืการศกึษาบุตร 91,290 162,600 4.98 170,700 

รวมค่าตอบแทน 485,270 745,900   819,400 

  ค่าใช้สอย     

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,345,631.09 2,016,000 -5.95 1,896,000 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 359,726 400,000 -40 240,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
     

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 1,320,045.9 966,000 -24 731,000 

โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครู

เทศบาล ลูกจา้งประจำและพนักงานจ้างฯ ดีเด่น 
28,400 30,000 - 30,000 

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ

ผูบ้ริหารท้องถิ่น 
- 755,000 25.83 950,000 

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 50,000 50,000 - 50,000 

โครงการจัดงานวันเทศบาล 99,780 100,000 - 100,000 

โครงการบริการด้านบัตรประจำตัวประชาชน

เคลื่อนที ่เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
4,964.5 5,000 20 6,000 

โครงการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น - 20,000 - 20,000 

โครงการพัฒนาเสริมทักษะด้านการบริการ

ให้กับบุคลากรสำนักทะเบียน 
19,904.5 - - - 

โครงการอบรมความรูเ้ฉพาะด้านในการ

ปฏิบัติงาน     
8,020 50,000 -100 - 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 29,922 30,000 - 30,000 

โครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน 

ด้านการทะเบียนราษฎร 
- - 100 35,000 

โครงการอบรมและศกึษาดูงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานเทศบาลตำแหน่ง 

สายงานนักบริหารของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

- - 100 50,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2561 ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2563 

โครงการอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับสวัสดิการด้าน

ประกันสังคมและสวัสดิการด้านอื่นๆ 
29,672 - 100 30,000 

โครงการอบรมให้ความรูพ้ืน้ฐานในการปฏิบัติงาน 26,449 30,000 - 30,000 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 245,475.76 260,000 -7.69 240,000 

รวมค่าใช้สอย 5,567,990.75 4,712,000   4,438,000 

ค่าวัสดุ     

วัสดุสำนักงาน 235,000 328,000 -23.78 250,000 

วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ 53,340 55,000 - 55,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว 334,318 455,000 -32.97 305,000 

วัสดุก่อสร้าง 28,294.8 30,000 - 30,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 37,444 53,000 - 53,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 17,682 55,500 -0.9 55,000 

วัสดุสนาม - - 100 5,000 

วัสดุอื่น - - 100 10,000 

รวมค่าวัสดุ 706,078.8 976,500   763,000 

ค่าสาธารณูปโภค      

ค่าไฟฟ้า 1,426,854.14 2,800,000 7.14 3,000,000 

ค่านำ้ประปา ค่าน้ำบาดาล 1,681,376.41 1,690,900 -2.42 1,650,000 

ค่าบริการโทรศัพท์ 142,228.33 150,000 -6.67 140,000 

ค่าบริการไปรษณีย์ 158,607 215,000 -6.98 200,000 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 381,118.61 420,000 4.76 440,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,790,184.49 5,275,900   5,430,000 

รวมงบดำเนินงาน 10,549,524.04 11,710,300   11,450,400 

ค่าครุภัณฑ์     

ครุภัณฑ์สำนักงาน      

จัดซื้อเก้าอีผู้บ้ริหาร - 3,000 -100 - 

จัดซื้อเก้าอีส้ำนักงาน - 18,000 -44.44 10,000 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ - 23,000 -100 - 

จัดซื้อช้ันวางหนังสอื - 4,000 -100 - 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2561 ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2563 

จัดซื้อตูเ้หล็กเก็บเอกสาร แบบ  4  ลิน้ชัก - 23,700 -100 - 

จัดซื้อโต๊ะทำงาน - 4,000 -100 - 

จัดซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ - - 100 5,000 

จัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง   - 2,200 -100 - 

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา - - 100 8,500 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        

จัดซื้อไมค์ประชุม - - 100 53,000 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง พร้อมอุปกรณ์ - 33,800 -100 - 

จัดซื้อเลนส ์ - 10,000 -100 - 

จัดซื้อชุดตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง - - 100 30,000 

จัดซื้อลำโพงแบบ GTA-12 - - 100 13,400 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         

จัดซื้อเตารีดไอน้ำ - 3,500 -100 - 

โครงการติดตั้งผ้าม่าน ห้องประชุมสุนทรเทพ 99,500 - - - 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ - - 100 22,000 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ - - 100 30,000 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมกึ - - 100 8,000 

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า - - 100 5,800 

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ - 9,100 -100 - 

รวมค่าครุภัณฑ์ 99,500 154,300   185,700 

รวมงบลงทุน 99,500 154,300   185,700 

งบรายจ่ายอื่น     

รายจ่ายอื่น 50,000 - - - 

ค่าจ้างที่ปรึกษา - 50,000 - 50,000 

รวมรายจ่ายอื่น 50,000 50,000   50,000 

รวมงบรายจ่ายอื่น 50,000 50,000   50,000 

รวมงานบริหารทั่วไป 31,593,924.74 33,925,060   34,744,660 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2561 ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2563 

งานวางแผนสถติิและวิชาการ      

  งบบุคลากร     

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     

เงินเดอืนพนักงาน 1,353,360 1,449,200 33.87 1,940,100 

เงินประจำตำแหน่ง 18,000 18,000 - 18,000 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,087,023.23 1,049,600 34.43 1,411,000 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 8,026 - 100 24,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,466,409.23 2,516,800   3,393,100 

รวมงบบุคลากร 2,466,409.23 2,516,800   3,393,100 

งบดำเนินงาน     

  ค่าตอบแทน     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 12,700 13,000 -38.46 8,000 

เงินช่วยเหลอืการศกึษาบุตร 46,600 9,600 - 9,600 

รวมค่าตอบแทน 59,300 22,600  17,600 

ค่าใช้สอย     

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 48,360 137,000 -13.87 118,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 143,897.9 113,300 -47.04 60,000 

โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
87,419 80,000 - 80,000 

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมอืง

ร้อยเอ็ด 
89,816 211,800 -76.39 50,000 

โครงการรับการประเมินองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
136,702 205,000 -26.83 150,000 

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 23,339 25,000 100 50,000 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 2,250 3,000 233.33 10,000 

รวมค่าใช้สอย 531,783.9 775,100   518,000 

รวมงบดำเนินงาน 591,083.9 797,700   535,600 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2561 ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2563 

ค่าครุภัณฑ์     

ครุภัณฑ์สำนักงาน      

จัดซื้อเก้าอี้ - 3,800 -100 - 

จัดซื้อเก้าอีท้ำงาน - - 100 4,000 

จัดซื้อเก้าอีส้ำนักงาน - - 100 2,000 

จัดซื้อตูเ้อกสาร - - 100 2,500 

จัดซื้อโต๊ะทำงาน - - 100 3,000 

จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6 - - 100 5,000 

จัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย   - 2,900 -100 - 

ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ         

จัดซื้อเครื่องอัดเสียง - - 100 3,000 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ - 27,500 9.09 30,000 

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า - 1,800 38.89 2,500 

รวมค่าครุภัณฑ์ - 36,000   52,000 

รวมงบลงทุน - 36,000   52,000 

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,057,493.13 3,350,500   3,980,700 

งานบรหิารงานคลัง      

  งบบุคลากร     

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     

เงินเดอืนพนักงาน 6,381,095.71 7,084,200 14.62 8,119,700 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 75,420 67,900 -1.03 67,200 

เงินประจำตำแหน่ง 121,200 132,200 5.3 139,200 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,829,429.02 1,912,700 6.69 2,040,600 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 145,509.48 170,100 -5.76 160,300 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจำ) 8,552,654.21 9,367,100   10,527,000 

รวมงบบุคลากร 8,552,654.21 9,367,100   10,527,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2561 ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2563 

งบดำเนินงาน     

  ค่าตอบแทน     

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
120,200 544,000 -8.09 500,000 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 182,500 170,000 -36.47 108,000 

ค่าเช่าบ้าน 285,400 350,400 27.4 446,400 

เงินช่วยเหลอืการศกึษาบุตร 24,960 69,800 5.73 73,800 

รวมค่าตอบแทน 613,060 1,134,200   1,128,200 

ค่าใช้สอย     

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 300,951.53 350,000 28.57 450,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
     

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 67,244 160,000 -49.38 81,000 

โครงการก่อสร้างสขีาว 19,450 20,000 - 20,000 

โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฎิบัติงานด้านพัสดุ 29,880 30,000 - 30,000 

โครงการบริการต่อสัญญาตลาดและการเช่า

ทรัพย์สินของเทศบาลฯ นอกสถานที่และนอก

เวลาราชการ 

39,520 32,000 - 32,000 

โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีอากร ใบอนุญาต

และค่าธรรมเนียมต่างๆ 
88,220 80,000 125 180,000 

โครงการสำรวจปรับปรุงขอ้มูลแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน 
91,495 80,000 - 80,000 

โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฎบิัติงานด้านการเงิน 29,230 30,000 - 30,000 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 89,186.04 90,000  90,000 

รวมค่าใช้สอย 755,176.57 872,000  993,000 

ค่าวัสดุ     

วัสดุสำนักงาน 1,317,608.60 1,592,012 -24.62 1,200,000 

วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ 9,481 10,000 - 10,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว 33,530 28,000 -35.71 18,000 
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ปี  2561 ปี 2562 ยอดต่าง 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,303.26 15,000 66.67 25,000 

วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น 6,348,669.77 8,000,000 -18.75 6,500,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,300 5,000 - 5,000 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,694,287.76 1,350,000 -11.11 1,200,000 

รวมค่าวัสดุ 9,409,180.39 11,000,012   8,958,000 

รวมงบดำเนินงาน 10,777,416.96 13,006,212   11,079,200 

ค่าครุภัณฑ์     

ครุภัณฑ์สำนักงาน       

จัดซื้อเก้าอีส้ำนักงาน - 6,000 -100 - 

จัดซื้อเครื่องโทรสาร - 18,000 -100 - 

จัดซื้อตูเ้หล็กเก็บเอกสาร - 7,500 -100 - 

จัดซื้อตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 3 ลิน้ชัก - 5,000 -100 - 

จัดซื้อโต๊ะทำงาน - 13,500 -100 - 

จัดซื้อโต๊ะพับ - 9,000 -100 - 

จัดซื้อโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน - 10,000 -100 - 

จัดซื้อโทรศัพท์ไร้สายตั้งโต๊ะ - 3,000 -100 - 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      

จัดซื้อเครื่องเสียงแบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ - 4,000 -100 - 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      

จัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล - 30,000 -100 - 

จัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน - 32,000 -100 - 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม 24 เข็ม - 35,000 -100 - 

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า - 25,200 -100 - 

จัดซื้อโปรแกรมพร้อมติดตั้งระบบการบริหาร

การจัดระบบการควบคุมเอกสารแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

- - 100 100,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ - 198,200 - 100,000 

รวมงานบริหารงานคลัง 19,330,071.17 22,571,512  21,706,200 

รวมแผนงานบรหิารงานทั่วไป 53,981,489.04 59,847,072  60,431,560 
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ต่าง (%) 

ปี 2563 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน     

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน     

  งบบุคลากร     

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     

เงินเดอืนพนักงาน 2,142,900 2,060,300 13.69 2,342,400 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน - 1,000 -100 - 

ค่าจ้างลูกจา้งประจำ 735,055.2 583,500 -100 - 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 6,530,849.03 7,382,400 3.62 7,649,700 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 651,096 691,800 -15.05 587,700 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจำ) 10,059,900.23 10,719,000   10,579,800 

รวมงบบุคลากร 10,059,900.23 10,719,000   10,579,800 

งบดำเนินงาน     

  ค่าตอบแทน     

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
450,000 450,000 - 450,000 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 41,460 24,000 -10 21,600 

ค่าเช่าบ้าน 48,000 36,000 - 36,000 

เงินช่วยเหลอืการศกึษาบุตร 14,040 12,800 - 12,800 

รวมค่าตอบแทน 553,500 522,800  520,400 

  ค่าใช้สอย     

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,820 10,000 50 15,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
        

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 68,513.93 60,000 - 60,000 

รวมค่าใช้สอย 78,333.93 70,000   75,000 

ค่าวัสดุ     

วัสดุงานบ้านงานครัว 95,653 50,000 100 100,000 

วัสดุก่อสร้าง 19,910 50,000 - 50,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000 15,000 33.33 20,000 
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รวมค่าวัสดุ 130,563 115,000   170,000 

รวมงบดำเนินงาน 762,396.93 707,800   765,400 

ค่าครุภัณฑ์     

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ     

จัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุ ชนิดประจำ 14,000 -  - 

จัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุ ชนิดมอืถือ 74,000 -  - 

รวมค่าครุภัณฑ์ 88,000 -  - 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ 

รักษาความสงบภายใน 
10,910,297.16 11,426,800   11,345,200 

งานเทศกิจ      

  งบบุคลากร     

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     

เงินเดอืนพนักงาน 1,591,347.1 2,004,300 7.96 2,163,900 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 139,200 156,700 23.29 193,200 

เงินประจำตำแหน่ง 67,200 105,900 3.12 109,200 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,377,682.59 3,469,300 12.9 3,916,700 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 314,313.06 270,700 -9.86 244,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจำ) 5,489,742.75 6,006,900   6,627,000 

รวมงบบุคลากร 5,489,742.75 6,006,900   6,627,000 

งบดำเนินงาน     

  ค่าตอบแทน     

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
72,190 73,000 - 73,000 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 5,500 154.55 14,000 

ค่าเช่าบ้าน 21,000 41,000 17.07 48,000 

เงินช่วยเหลอืการศกึษาบุตร 63,400 30,000 -0.67 29,800 

เงินช่วยเหลอืบุตร - 4,500 -100 - 

รวมค่าตอบแทน 156,590 154,000   164,800 
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  ค่าใช้สอย     

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 49,750 46,000 30.43 60,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
        

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 61,760 81,000 -48.15 42,000 

โครงการจัดทำเทศบัญญัติและระเบียบฯ  

ของเทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด 
- 100 9,900 10,000 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่

ปฏิบัติงานดา้นเทศกิจและบุคลากรอื่นที่เก่ียวขอ้ง   
- 26,000 -100 - 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 64,073.68 162,000 26.54 205,000 

รวมค่าใช้สอย 175,583.68 315,100   317,000 

ค่าวัสดุ     

วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ 10,881 20,000 - 20,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 10,000 100 20,000 

วัสดุก่อสร้าง 9,625 10,000 - 10,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 49,450 52,000 -3.85 50,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 9,990 - - - 

วัสดุเครื่องแต่งกาย - 62,000 12.9 70,000 

รวมค่าวัสดุ 84,946 154,000   170,000 

รวมงบดำเนินงาน 417,119.68 623,100   651,800 

ค่าครุภัณฑ์     

ครุภัณฑ์สำนักงาน         

จัดซื้อเก้าอี้ - 5,400 -100 - 

จัดซื้อเก้าอีผู้บ้ริหาร - 2,300 -100 - 

จัดซื้อเก้าอีส้ำนักงาน - 1,900 -100 - 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ - 37,000 -100 - 

จัดซื้อช้ันเข้ามุมสามเหลี่ยม - 2,000 -100 - 

จัดซื้อชุดรับแขก - 10,000 -100 - 

จัดซื้อตูเ้หล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน - 5,500 -100 - 
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จัดซื้อโต๊ะทำงาน - 14,000 -100 - 

จัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย - 2,900 -100 - 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ - - 100 23,000 

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า - - 100 2,500 

รวมค่าครุภัณฑ์ - 81,000   25,500 

รวมงานเทศกิจ 5,906,862.43 6,711,000   7,304,300 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั         

  ค่าใช้สอย     

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,705 10,000 50 15,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
        

โครงการจัดกิจกรรมวันอปพร. 19,720 - 100 20,000 

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล  
960 5,000 40 7,000 

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยใช้ชุมชน

เป็นฐาน 
19,980 20,000 - 20,000 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 482,076 570,000 -29.82 400,000 

รวมค่าใช้สอย 532,441 605,000   462,000 

  ค่าวัสดุ     

วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ 19,856 50,000 - 50,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 100,000 50 150,000 

วัสดุเครื่องแต่งกาย - 400,000 - 400,000 

วัสดุเครื่องดับเพลิง 19,200 400,000 - 400,000 

รวมค่าวัสดุ 59,056 950,000   1,000,000 

รวมงบดำเนินงาน 591,497 1,555,000   1,462,000 

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและ 

ระงับอัคคีภัย 
591,497 1,555,000   1,462,000 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 17,408,656.59 19,692,800   20,111,500 
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แผนงานการศึกษา         

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         

  งบบุคลากร     

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     

เงินเดอืนพนักงาน 5,272,253 7,164,100 3.53 7,417,000 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 150,000 180,000 - 180,000 

เงินประจำตำแหน่ง 204,000 252,000 - 252,000 

ค่าจ้างลูกจา้งประจำ 216,420 231,400 5.01 243,000 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,840 485,960 -26.95 355,000 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 1,740 16,000 -100 - 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจำ) 6,169,253 8,329,460   8,447,000 

รวมงบบุคลากร 6,169,253 8,329,460   8,447,000 

งบดำเนินงาน     

  ค่าตอบแทน     

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 32,460 16,000 -10 14,400 

ค่าเช่าบ้าน 150,000 180,000 - 180,000 

เงินช่วยเหลอืการศกึษาบุตร 67,460 107,600 1.3 109,000 

รวมค่าตอบแทน 249,920 303,600   303,400 

ค่าใช้สอย     

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 39,567.21 112,416 -23.5 86,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
        

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 253,868.5 230,000 -26 170,000 

โครงการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างเทศบาล

เมอืงร้อยเอ็ดกับเทศบาลเมอืงโอคุอซิุโมะ 

ประเทศญ่ีปุ่น สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัย

มหาสารคามและเมืองฝางเฉิงก่าง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

- 400,000 - 400,000 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 290,670 580,000 -65.52 200,000 
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รวมค่าใช้สอย 584,105.71 1,322,416   856,000 

  ค่าวัสดุ     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 195,852 270,000 - 270,000 

รวมค่าวัสดุ 195,852 270,000  270,000 

รวมงบดำเนินงาน 1,029,877.71 1,896,016  1,429,400 

ค่าครุภัณฑ์     

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     

จัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอร์ สำหรับสำนักงาน - - 100 34,000 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     

โครงการปรับปรุงห้องประชุมมโีชคชัย   

สำนักการศึกษา 
- - 100 130,000 

รวมงบลงทุน - -  164,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 7,199,130.71 10,225,476   10,040,400 

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศกึษา         

  งบบุคลากร     

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     

เงินเดอืนพนักงาน 93,178,732.77 100,897,600 5.94 106,891,500 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 11,262,279 15,363,365 18.53 18,210,000 

เงินวทิยฐานะ 13,151,376.99 18,561,600 7.16 19,890,000 

ค่าจ้างลูกจา้งประจำ 1,564,567 1,670,000 5.49 1,761,600 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 12,619,509.97 14,031,800 6.13 14,892,500 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 995,046 1,039,175 -36.46 660,300 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจำ) 132,771,511.73 151,563,540  162,305,900 

รวมงบบุคลากร 132,771,511.73 151,563,540  162,305,900 

งบดำเนินงาน     

  ค่าตอบแทน     

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
250,200 537,000 5.49 566,500 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,280 3,600  3,600 
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เงินช่วยเหลอืการศกึษาบุตร 21,370 30,000 -66.67 10,000 

รวมค่าตอบแทน 274,850 570,600   580,100 

ค่าใช้สอย     

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - 50,000 - 50,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
       

ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนระดับประถมศึกษา 1,469,674 1,533,000 1.86 1,561,500 

ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา 1,107,896 1,149,500 1.88 1,171,100 

ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล 245,000 280,200 -9.85 252,600 

ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด 
- 30,000 8 32,400 

ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หนองหญ้าม้า 
- 9,000 26.67 11,400 

ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับ

ประถมศึกษา 
5,873,508 6,065,000 1.91 6,180,700 

ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับอนุบาล 1,387,200 1,588,000 -9.86 1,431,400 

ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด 
223,600 170,000 8 183,600 

ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กหนองหญ้าม้า 
41,900 51,000 26.67 64,600 

ค่าใชจ้่ายกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนระดับอนุบาล 343,043 402,000 -9.93 362,100 

ค่าใชจ้่ายกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด 
- 43,000 8.14 46,500 

ค่าใชจ้่ายกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กหนองหญ้าม้า 
- 12,900 27.13 16,400 

ค่าใชจ้่ายในการจัดงามหกรรมการจัด

การศกึษาท้องถิ่น ระดับประเทศ   
- 36,500,000 -100 - 

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ    558,237 200,000 -98.50 3,000 

ค่าใชจ้่ายในการนเิทศตดิตามและประเมินผล   - 1,850,000 -100 - 
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ค่าใชจ้่ายในการนเิทศตดิตามและประเมินผล

บริหาร การจัดการศกึษาตลอดชวีิตขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

- - 100 2,000,000 

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศกึษาดีเด่น 
- 500,000 - 500,000 

ค่าปัจจัยพืน้ฐานสำหรับเด็กยากจนระดับ

ประถมศึกษา 
292,500 1,277,000 1.90 1,301,200 

ค่าหนังสือเรียนระดับประถมศกึษา   2,150,000 2,219,000 -100 - 

ค่าหนังสือเรียนระดับอนุบาล 164,000 187,000 -100 - 

ค่าหนังสือเรียนระดับอนุบาล - ป.6 - - 100 2,426,200 

ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด 
- 20,000 8 21,600 

ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเดก็เล็กหนองหญ้าม้า - 6,000 26.67 7,600 

ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรยีนกีฬาท้องถิ่น

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

โครงการอาหารกลางวนัระดบัอนุบาล –  

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  

โรงเรยีนสงักัดเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ 
16,445,000 17,581,000 -0.71 17,457,000 

โครงการอาหารกลางวนัศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด 
691,400 490,000 8 529,200 

โครงการอาหารกลางวนัศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กหนอง

หญ้ามา้ 
130,100 147,000 26.67 186,200 

ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับประถมศึกษา 1,206,430 1,244,900 1.91 1,268,700 

ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับอนุบาล 150,900 186,800 -9.85 168,400 

ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด 
- 20,000 8 21,600 

ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้ามา้ - 6,000 26.67 7,600 

โครงการขับเคลื่อนการสร้างภูมคิุ้มกัน 

ยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศกึษา 
198,820 200,000 - 200,000 
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โครงการแข่งขัน SBMLD โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด 
50,000 50,000 - 50,000 

โครงการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ 98,627 100,000 -20 80,000 

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการร่วมกับสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอ็ด 
- 50,000 200 150,000 

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการร่วมกับ

สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษารอ้ยเอ็ดและระดับ

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

49,974 - - - 

โครงการค่าใชจ้่ายในการประชุมคณะกรรมการ

ประสานวิชาการการจัดการศึกษาทอ้งถิ่นระดับจังหวัด 
120,000 - - - 

โครงการเชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการ

จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสำนักการศกึษาและ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด 

134,400 134,400 - 134,400 

โครงการเด็กพิการและเด็กพิเศษเรียนร่วม

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด 
101,223 135,000 - 135,000 

โครงการนทิรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและ

แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคและระดับประเทศ 
973,605.97 700,000 - 700,000 

โครงการนิเทศการศกึษา 16,973 20,000 - 20,000 

โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่จัดทำแผนพัฒนาการศกึษาดีเด่น 
35,000 - - - 

โครงการประกันคุณภาพการศกึษา 37,866 40,000 - 40,000 

โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐานและทัศนศึกษาดูงาน 
29,800 30,000 - 30,000 

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษา 160,000 160,000 - 160,000 

โครงการพัฒนาการจัดการศกึษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
5,650,000 6,000,000 - 6,000,000 

โครงการพัฒนาการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรยีน 800,000 800,000 - 800,000 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียน

สาธติแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย  โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว  มหาวทิยาลัย

มหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

145,376 400,000 - 400,000 
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โครงการพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนและศกึษาดู

งานนอกสถานที่ 
267,555.5 295,000 -8.47 270,000 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา

และผูเ้กี่ยวข้อง 
- 762,000 - 762,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพการศกึษากลุ่มจังหวัด

การศกึษาท้องถิ่นที่ 12 
- 400,000 -100 - 

โครงการพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ของนักเรียน

สำหรับเป็นฐานในการจัดการศกึษาตลอดชวีิต 
400,000 400,000 - 400,000 

โครงการมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่

สำเร็จการศกึษาและประชุมก่อนปิดภาคเรียน 
135,000 135,000 - 135,000 

โครงการวันครู 50,000 50,000 - 50,000 

โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน

สถานศกึษา 
50,000 50,000 - 50,000 

โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการ

สอน และการบริหารตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศกึษาพอเพียงสู่การ

เรียนเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 

100,000 100,000 - 100,000 

โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 50,000 200,000 - 200,000 

โครงการสร้างและพัฒนาเครอืข่ายการจัดทำ

แผนและงบประมาณทางการศกึษา 
- 500,000 - 500,000 

โครงการอบรมและรณรงค์ครูวทิยากรแกนนำยา

เสพติดและเจ้าหน้าที ่อปท. ในสถานศึกษาเพื่อ

ป้องกันยาเสพตดิในสถานศึกษา 

220,000 220,000 - 220,000 

เงินอุดหนนุสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่

สังกัดศนูย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

- - 100 70,000 

เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่

สังกัดสถานศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
- - 100 2,430,000 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 171,640 50,000 - 50,000 

รวมค่าใช้สอย 44,326,248.47 87,599,700   53,199,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2561 ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2563 

ค่าวัสดุ     

วัสดุสำนักงาน 99,990 130,000 -23.08 100,000 

วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ 79,284 10,000 - 10,000 

ค่าอาหารเสริม (นม) 18,875,759.12 20,245,900 -0.34 20,177,900 

วัสดุก่อสร้าง 382,182.23 300,000 - 300,000 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ 50,000 50,000 -100 - 

วัสดุการเกษตร 350,000 100,000 -70 30,000 

รวมค่าวัสดุ 19,837,215.35 20,835,900   20,617,900 

รวมงบดำเนินงาน 64,438,313.82 109,006,200   74,397,000 

ค่าครุภัณฑ์     

ครุภัณฑ์สำนักงาน     

จัดซื้อเก้าอีบุ้นวม - 17,500 -100 - 

จัดซื้อเก้าอีบุ้นวม มีพนักพิง - 12,000 -100 - 

จัดซือ้เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 26,000 BTU - 144,800 -100 - 

จัดซือ้เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู - 208,000 -100 - 

จัดซื้อช้ันเก็บที่นอนและกระเป๋า 10 ช่อง 7,200 - - - 

จัดซื้อช้ันวางของ 9 ช่อง 4,800 - - - 

จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศกึษา - 560,000 -100 - 

จัดซื้อโต๊ะครู - 18,000 -100 - 

จัดซื้อโต๊ะประชุม 11,000 - - - 

จัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว ขนาดไม่นอ้ยกว่า 

60x180x75 ซม. 
15,000 - - - 

จัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว ขนาดไม่นอ้ยกว่า 

75x180x75 ซม. 
33,000 - - - 

ครุภัณฑ์การศึกษา     

จัดซื้อโต๊ะครู 58,500 - - - 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง 29,900 - - - 

รวมค่าครุภัณฑ์ 159,400 960,300 - - 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2561 ปี 2562 ยอดต่าง 
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค     

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน - 1,200,000 - 1,200,000 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำหลังหอ้งประชุม

ปทุมเพชรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
- - 100 50,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 1,200,000   1,250,000 

รวมงบลงทุน 159,400 2,160,300   1,250,000 

รายจ่ายอื่น     

ค่าจ้างกรรมการสอบ - 50,000 - 50,000 

รวมรายจ่ายอื่น - 50,000  50,000 

เงนิอุดหนุน     

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 24,820,500 - - - 

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน - 24,996,000 -0.32 24,916,000 

รวมเงนิอุดหนุน 24,820,500 24,996,000   24,916,000 

รวมงบเงนิอุดหนุน 24,820,500 24,996,000   24,916,000 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา 222,189,725.55 287,776,040   262,918,900 

งานระดับมัธยมศกึษา     

  งบบุคลากร     

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     

เงินเดอืนพนักงาน 2,680,680 3,057,900 17.22 3,584,500 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 268,800 481,200 29.93 625,200 

เงินวทิยฐานะ 373,800 607,200 23.72 751,200 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,323,280 4,146,300   4,960,900 

รวมงบบุคลากร 3,323,280 4,146,300   4,960,900 

ค่าใช้สอย     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
        

ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนระดับมัธยมศกึษา

ตอนตน้ 
1,095,091 1,164,000 0.86 1,174,000 

ค่าเครื่องแบบนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 540,356 595,000 0.89 600,300 
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ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนระดับมัธยมศกึษา

ตอนปลาย 
431,300 450,000 -3.31 435,100 

ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศกึษา

ตอนปลาย 
229,018 237,000 -3.38 229,000 

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับ

มัธยมศกึษาตอนต้น 
4,247,216 4,630,000 0.84 4,669,000 

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลาย 
1,767,670 1,800,000 -3.31 1,740,400 

ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว (Top Up) 

ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 
347,000 385,000 -0.26 384,000 

ค่าปัจจัยพืน้ฐานสำหรับนักเรียนยากจน 

ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 
- - 100 1,200,600 

ค่าปัจจัยพืน้ฐานสำหรับนักเรียนยากจน

ระดับมัธยมศกึษา ม.1– ม.3  
378,000 1,191,000 -100 - 

ค่าหนังสือเรียนระดับมัธยมศกึษา ม.1-ม.6 1,542,337 1,720,000 -0.82 1,705,900 

ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับ

มัธยมศกึษาตอนต้น 
495,945 556,000 0.77 560,300 

ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลาย 
220,330 218,000 -3.35 210,700 

รวมค่าใช้สอย 11,294,263 12,946,000   12,909,300 

ค่าวัสดุ     

วัสดุสำนักงาน 500,000 - - - 

รวมค่าวัสดุ 500,000 -  - 

รวมงบดำเนินงาน 11,794,263 12,946,000   12,909,300 

รวมงานระดับมัธยมศกึษา 15,117,543 17,092,300   17,870,200 

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ     

ค่าใช้สอย     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
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โครงการเข้าค่ายทางวิชาการ 222,255.75 225,000 - 225,000 

โครงการประกวดวงดนตรี 

"พลาญชัยมวิสิค เฟสติวัล" 
131,000 135,000 - 135,000 

โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ 1,749,500 2,450,500 6.1 2,600,000 

รวมค่าใช้สอย 2,102,755.75 2,810,500   2,960,000 

รวมงบดำเนินงาน 2,102,755.75 2,810,500   2,960,000 

รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ 2,102,755.75 2,810,500   2,960,000 

รวมแผนงานการศึกษา 246,609,155.01 317,904,316   293,789,500 

แผนงานสาธารณสุข         

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข         

  งบบุคลากร     

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     

เงินเดอืนพนักงาน 3,288,020 3,182,700 18.16 3,760,800 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 72,840 72,900 - 72,900 

เงินประจำตำแหน่ง 118,200 121,200 - 121,200 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 774,610 1,194,300 19.93 1,432,300 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 38,000 32,300 -28.79 23,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจำ) 4,291,670 4,603,400   5,410,200 

รวมงบบุคลากร 4,291,670 4,603,400   5,410,200 

งบดำเนินงาน     

  ค่าตอบแทน     

ค่าตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลาราชการ - 16,000 -10 14,400 

ค่าเช่าบ้าน 63,600 72,000 16.67 84,000 

เงินช่วยเหลอืการศกึษาบุตร 36,070 36,600 -8.74 33,400 

รวมค่าตอบแทน 99,670 124,600   131,800 

ค่าใช้สอย     

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 285,898 294,800 42.88 421,200 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
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ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 107,521.39 40,000 -40 24,000 

โครงการบริการต่อใบอนุญาตสถาน

ประกอบการ ตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ.2535 

- - 100 30,000 

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน

ตลาดสดน่าซือ้เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด 
98,470 160,000 -37.5 100,000 

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน

สถานบริการแต่งผม-เสริมสวย เทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด 

42,750 50,000 - 50,000 

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน

สถานประกอบการ 
89,900 90,000 - 90,000 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจ

สถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ.2535 

- - 100 50,000 

โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก

ด้านสิ่งแวดล้อม 
267,890 270,000 - 270,000 

โครงการสุขาน่าใช้ 59,150 60,000 - 60,000 

โครงการสุขาภบิาลอาหารในโรงเรียน 47,400 50,000 - 50,000 

โครงการอาหารปลอดภัย 98,070 80,000 - 80,000 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 49,195 80,000 - 80,000 

รวมค่าใช้สอย 1,146,244.39 1,174,800  1,305,200 

ค่าวัสดุ     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 990 5,000 - 5,000 

รวมค่าวัสดุ 990 5,000   5,000 

รวมงบดำเนินงาน 1,246,904.39 1,304,400   1,442,000 

ค่าครุภัณฑ์     

ครุภัณฑ์สำนักงาน         

จัดซื้อเก้าอีบุ้นวม - 5,000 -100 - 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง        
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จัดซื้อรถจักรยานยนต์ - 38,000 7.37 40,800 

ครุภัณฑ์การเกษตร        

จัดซื้อเครื่องช่ังสปริง - 40,000 -100 - 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        

จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ - 22,000 -100 - 

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า - 5,600 -100 - 

รวมค่าครุภัณฑ์ - 110,600   40,800 

รวมงบลงทุน - 110,600   40,800 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 5,538,574.39 6,018,400   6,893,000 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข     

  งบบุคลากร     

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     

เงินเดอืนพนักงาน 3,479,148.07 4,613,400 9.97 5,073,500 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 113,500 241,000 -7.88 222,000 

เงินประจำตำแหน่ง 91,838.12 187,200 67.31 313,200 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,543,080 2,114,800 14.81 2,428,100 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 179,420 196,600 -17.85 161,500 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจำ) 5,406,986.19 7,353,000   8,198,300 

รวมงบบุคลากร 5,406,986.19 7,353,000   8,198,300 

งบดำเนินงาน     

  ค่าตอบแทน     

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- - 100 144,000 

ค่าเช่าบ้าน 99,000 140,500 28.11 180,000 

เงินช่วยเหลอืการศกึษาบุตร 4,200 5,800 44.83 8,400 

รวมค่าตอบแทน 103,200 146,300   332,400 

ค่าใช้สอย     

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - 5,000 -100 - 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
        

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 21,260 50,000 -16 42,000 

โครงการฝกึอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข

ในเขตเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด 
49,504 50,000 -100 - 

โครงการอบรมเครือข่ายป้องกันโรคติดต่อ

ในชุมชน 
- - 100 50,000 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 115,215 80,000 - 80,000 

รวมค่าใช้สอย 185,979 185,000  172,000 

ค่าวัสดุ     

วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ - - 100 5,000 

วัสดุก่อสร้าง - 10,000 -50 5,000 

วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น 1,650 5,000 - 5,000 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ 49,480 50,000 - 50,000 

วัสดุเครื่องดับเพลิง 1,100 5,000 - 5,000 

รวมค่าวัสดุ 52,230 70,000   70,000 

รวมงบดำเนินงาน 341,409 401,300   574,400 

เงนิอุดหนุน     

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 550,000 - - - 

โครงการพระราชดำริดา้นสาธารณสุข - 400,000 - 400,000 

รวมเงนิอุดหนุน 550,000 400,000   400,000 

รวมงบเงนิอุดหนุน 550,000 400,000   400,000 

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 6,298,395.19 8,154,300   9,172,700 

รวมแผนงานสาธารณสุข 11,836,969.58 14,172,700   16,065,700 

แผนงานสังคมสงเคราะห์     

งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับสงัคมสงเคราะห์     

  งบบุคลากร     

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     

เงินเดอืนพนักงาน 3,203,976.13 3,430,100 5.31 3,612,100 
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ปี  2561 ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2563 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 - 67,200 

เงินประจำตำแหน่ง 103,200 103,200 - 103,200 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 865,320 989,400 4.61 1,035,000 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 39,160 38,800 3.09 40,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจำ) 4,278,856.13 4,628,700   4,857,500 

รวมงบบุคลากร 4,278,856.13 4,628,700   4,857,500 

งบดำเนินงาน     

  ค่าตอบแทน     

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 76,260 40,000 -10 36,000 

เงินช่วยเหลอืการศกึษาบุตร 13,320 25,000 -80.8 4,800 

รวมค่าตอบแทน 89,580 65,000   40,800 

ค่าใช้สอย     

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 179,707 150,000 - 150,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 109,290.22 86,500 -68.79 27,000 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 63,491.6 100,000 - 100,000 

รวมค่าใช้สอย 352,488.82 336,500   277,000 

ค่าวัสดุ     

วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ 4,488 10,000 - 10,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว 7,500 10,000 - 10,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 10,000 - 10,000 

รวมค่าวัสดุ 11,988 30,000  30,000 

รวมงบดำเนินงาน 454,056.82 431,500  347,800 

ค่าครุภัณฑ์     

ครุภัณฑ์สำนักงาน         

จัดซื้อเก้าอีส้ำหรับผูบ้ริหาร - 4,000 -100 - 

จัดซื้อเก้าอีส้ำหรับพนักงาน - 4,000 -100 - 
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ปี  2561 ปี 2562 ยอดต่าง 
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไมน่้อยกวา่ 

32,000 BTU 
41,000 - - - 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไมน่้อยกวา่ 

40,000 BTU 
50,000 - - - 

จัดซื้อโต๊ะ - 6,000 -100 - 

จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน    - 4,000 -100 - 

รวมค่าครุภัณฑ์ 91,000 18,000   - 

รวมงบลงทุน 91,000 18,000   - 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์ 4,823,912.95 5,078,200   5,205,300 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 4,823,912.95 5,078,200   5,205,300 

แผนงานเคหะและชุมชน         

งานไฟฟ้าถนน         

  งบบุคลากร     

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     

เงินเดอืนพนักงาน 2,799,965 2,496,800 30.33 3,254,000 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 4,482.5 9,800 -100 - 

เงินประจำตำแหน่ง 60,000 42,000 - 42,000 

ค่าจ้างลูกจา้งประจำ - - - - 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,210,367.42 3,581,984 10.13 3,945,000 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 357,616 391,200 -4.37 374,100 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจำ) 6,432,430.92 6,521,784   7,615,100 

รวมงบบุคลากร 6,432,430.92 6,521,784   7,615,100 

งบดำเนินงาน     

  ค่าตอบแทน     

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 119,880 120,000 -10 108,000 

ค่าเช่าบ้าน 57,200 102,000 17.65 120,000 

เงินช่วยเหลอืการศกึษาบุตร 32,706.75 63,800 -58.31 26,600 

รวมค่าตอบแทน 209,786.75 285,800   254,600 
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ปี  2561 ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2563 

ค่าใช้สอย     

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,331,449.55 3,583,000 -45.97 1,936,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
        

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 6,304 10,000 - 10,000 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 428,424.3 600,000 -16.67 500,000 

รวมค่าใช้สอย 3,766,177.85 4,193,000   2,446,000 

ค่าวัสดุ     

วัสดุสำนักงาน - 100,000 -100 - 

วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ 1,441,218 1,170,000 -31.62 800,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว 79,350 80,000 -37.5 50,000 

วัสดุก่อสร้าง 1,412,829.91 1,900,000 -36.84 1,200,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 90,098 136,520 -26.75 100,000 

วัสดุเครื่องแต่งกาย 99,880 100,000 -80 20,000 

รวมค่าวัสดุ 3,123,375.91 3,486,520  2,170,000 

รวมงบดำเนินงาน 7,099,340.51 7,965,320  4,870,600 

ค่าครุภัณฑ์     

ครุภัณฑ์สำนักงาน         

จัดซื้อชุดรับแขก - 25,000 -100 - 

จัดซื้อแท่นกล่าวรายงาน - 50,000 -100 - 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       

จัดซื้อเครื่องตบดิน - 21,000 -100 - 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

จัดซือ้เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน (Insulation) - 27,000 -100 - 

จัดซือ้เครื่องวัดค่าความตา้นทานดนิแบบแคล้มป์ - 88,000 -100 - 

ครุภัณฑ์โรงงาน     

จัดซื้อสว่านไฟฟ้า - - 100  10,000  

จัดซื้อสว่านไฟฟ้าชนิดกระแทกได้ - 5,000 -100 - 

จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า - 5,600 -100 - 
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ปี  2561 ปี 2562 ยอดต่าง 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     

จัดชือ้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - - 100 17,000 

ครุภัณฑ์อื่น         

จัดซื้อผ้าใบเต็นท์ - 40,000 -100 - 

รวมค่าครุภัณฑ์ - 261,600   27,000 

รวมงานไฟฟ้าถนน 13,531,771.43 14,748,704   12,512,700 

งานสวนสาธารณะ         

  งบบุคลากร     

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     

เงินเดอืนพนักงาน 368,684.84 388,500 61.54 627,600 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,190,450.33 1,604,300 3.91 1,667,100 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 93,420 155,700 -11.11 138,400 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,652,555.17 2,148,500   2,433,100 

รวมงบบุคลากร 1,652,555.17 2,148,500   2,433,100 

งบดำเนินงาน     

  ค่าตอบแทน     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,660 8,000 -10 7,200 

ค่าเช่าบ้าน 36,000 42,000 14.29 48,000 

รวมค่าตอบแทน 45,660 50,000   55,200 

ค่าใช้สอย     

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,116,046.89 5,352,000 -45.67 2,908,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
        

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 2,320 10,000 -40 6,000 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 267,306.9 250,000 20 300,000 

รวมค่าใช้สอย 5,385,673.79 5,612,000   3,214,000 

ค่าวัสดุ     

วัสดุงานบ้านงานครัว 36,099 40,000 - 40,000 

วัสดุก่อสร้าง 532,759.93 500,000 -20 400,000 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 34,651.4 25,980 53.96 40,000 

วัสดุการเกษตร 448,733 600,000 -50 300,000 

วัสดุเครื่องแต่งกาย 39,600 40,000 -75 10,000 

รวมค่าวัสดุ 1,091,843.33 1,205,980   790,000 

รวมงบดำเนินงาน 6,523,177.12 6,867,980   4,059,200 

ค่าครุภัณฑ์     

ครุภัณฑ์การเกษตร     

จัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ยหมัก - - 100 31,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ - -  31,000 

รวมงานสวนสาธารณะ 8,175,732.29 9,016,480   6,523,300 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล         

  งบบุคลากร     

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     

เงินเดอืนพนักงาน - 1,270,000 7.11 1,360,300 

เงินประจำตำแหน่ง - 18,000 - 18,000 

ค่าจ้างลูกจา้งประจำ 520,560 384,488 -23.95 292,400 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 6,077,869.67 6,938,200 -6.82 6,464,900 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 566,587 575,100 -20.01 460,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจำ) 7,165,016.67 9,185,788   8,595,600 

รวมงบบุคลากร 7,165,016.67 9,185,788   8,595,600 

งบดำเนินงาน     

  ค่าตอบแทน     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 178,960 210,000 -0.48 209,000 

เงินช่วยเหลอืการศกึษาบุตร - 8,000 10 8,800 

รวมค่าตอบแทน 178,960 218,000   217,800 

ค่าใช้สอย     

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 8,675,750 10,912,000 -45.78 5,916,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
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ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 15,090 28,000 -50 14,000 

โครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขต

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด 
99,870 100,000 - 100,000 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 3,440,050 2,450,000 2.04 2,500,000 

รวมค่าใช้สอย 12,230,760 13,490,000   8,530,000 

ค่าวัสดุ     

วัสดุงานบ้านงานครัว 359,835 570,000 -35.09 370,000 

วัสดุก่อสร้าง 477,109 550,000 -9.09 500,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 469,925 588,500 -40.53 350,000 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ 23,300 70,000 - 70,000 

วัสดุการเกษตร - 50,000 -80 10,000 

วัสดุเครื่องแต่งกาย 114,130 180,000 - 180,000 

รวมค่าวัสดุ 1,444,299 2,008,500   1,480,000 

รวมงบดำเนินงาน 13,854,019 15,716,500   10,227,800 

ค่าครุภัณฑ์     

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ - - 100 40,800 

ครุภัณฑ์การเกษตร         

จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง - - 100 15,000 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ - 30,000 -100 - 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง         

จัดซื้อรถเข็นปูนแบบล้อเหล็ก - - 100 10,000 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า - 47,500 -100 - 

จัดซื้อรถเข็นเก็บขยะ - 90,000 -100 - 

รวมค่าครุภัณฑ์ - 167,500   65,800 

รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 21,019,035.67 25,069,788   18,889,200 

งานบำบัดน้ำเสีย         

  งบบุคลากร     
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    เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     

เงินเดอืนพนักงาน - - 100 238,600 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - - 100 187,200 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจำ) - -   425,800 

รวมงบบุคลากร - -   425,800 

ค่าใช้สอย     

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - - 100 270,000 

รวมค่าใช้สอย - -  270,000 

รวมงานบำบัดน้ำเสีย - - - 695,800 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 42,726,539.39 48,834,972  38,621,000 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         

งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน         

ค่าใช้สอย     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
       

โครงการจัดทำระบบและข้อมูลชุมชน 1,490 43,000 179.07 120,000 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 59,500 100,000 - 100,000 

โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว - 10,000 - 10,000 

โครงการปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับคืนจาก

ประชาชนและพืน้ที่คลองคูเมอืง 
99,450 100,000 - 100,000 

โครงการฝกึอบรมคณะกรรมการชุมชน 24,901.5 10,000 - 10,000 

โครงการฝกึอาชีพแก่กลุ่มผู้สนใจ 7,145 10,000 - 10,000 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 27,964.4 30,000 -66.67 10,000 

โครงการพัฒนาและควบคุมการฌาปนกิจ

สงเคราะห์ 
18,432.5 10,000 - 10,000 

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานหอพัก

ในเขตเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด 
21,625 40,000 - 40,000 

โครงการย้ายชุมชน / จัดหาที่อยู่ใหม่ ผู้บุกรุก

คลองคูเมือง 
4,328 50,000 - 50,000 
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(%) 

ปี 2563 

โครงการรณรงค์และปอ้งกันยาเสพติดในชุมชน 9,000 30,000 - 30,000 

โครงการส่งเสริมการตลาดหนึ่งตำบลหนึ่ง

ผลติภัณฑ ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
- 10,000 - 10,000 

โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง - 30,000 - 30,000 

รวมค่าใช้สอย 273,836.4 473,000   530,000 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 273,836.4 473,000   530,000 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 273,836.4 473,000   530,000 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        

  งบบุคลากร     

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     

เงินเดอืนพนักงาน 838,320 895,800 6.03 949,800 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจำ) 838,320 895,800   949,800 

รวมงบบุคลากร 838,320 895,800   949,800 

งบดำเนินงาน     

  ค่าตอบแทน     

ค่าตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลาราชการ 17,640 15,000 -10 13,500 

เงินช่วยเหลอืการศกึษาบุตร 25,700 34,000 - 34,000 

รวมค่าตอบแทน 43,340 49,000   47,500 

ค่าใช้สอย     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
        

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 4,720 8,000 -25 6,000 

รวมค่าใช้สอย 4,720 8,000   6,000 

รวมงบดำเนินงาน 48,060 57,000   53,500 

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 300,000 - - - 

เงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ด - 200,000 - 200,000 

รวมเงนิอุดหนุน 300,000 200,000   200,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2561 ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2563 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
1,186,380 1,152,800   1,203,300 

งานกีฬาและนันทนาการ     

  งบบุคลากร     

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 227,160 535,000 -19.07 433,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจำ) 227,160 535,000   433,000 

รวมงบบุคลากร 227,160 535,000   433,000 

งบดำเนินงาน     

ค่าใช้สอย     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    

ค่าพัฒนาครูอาสา - 12,000 - 12,000 

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.  

แห่งประเทศไทย ระดับประเทศ 
- 800,000 -100 - 

โครงการเก็บตัวฝกึซ้อมนักกีฬาก่อนเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น แห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืและรองชิงชนะเลิศ

ระดับประเทศ 

693,360 693,360 15.38 800,000 

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด

และเนตรนารี กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด 

99,925 100,000 - 100,000 

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน 

อปท. แห่งประเทศไทย ระดับภาค 
797,930 800,000 -100 - 

โครงการแข่งขันกีฬา "บาสเกตบอล  

พลาญชัยคัพ" 
100,000 150,000 - 150,000 

โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อ"พลาญชัยคัพ" 99,770 - - - 

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล"พลาญชัยคัพ" 100,000 100,000 -100 - 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2561 ปี 2562 ยอดต่าง 
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ปี 2563 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ - - 100 280,000 

โครงการประกวดการเต้นประกอบเพลง

พลาญชัย  COVER DANCE  FESTIVAL 
- 100,000 50 150,000 

โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

วอลเลย์บอลชายหาดร่วมกับสมาคม

วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และจังหวัด

ร้อยเอ็ด 

- - 100 100,000 

โครงการฝกึซ้อมและร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อ

ความเป็นเลิศ 
- 87,584 71.26 150,000 

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในสถานศกึษา 
50,000 - 100 50,000 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ    337,000 280,000 -100 - 

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง

ประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 

631,838 - 100 700,000 

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่ง

ประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื 

- - 100 900,000 

โครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชวีิต

เด็กและเยาวชน นอกระบบการศกึษา 

ในเขตเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด 

149,050 150,000 - 150,000 

โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด - 30,000 - 30,000 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 113,710 390,000 -74.36 100,000 

รวมค่าใช้สอย 3,172,583 3,799,584   3,672,000 

ค่าวัสดุ     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ 79,745 330,000 -39.39 200,000 

วัสดุเครื่องแต่งกาย 449,576 500,000 - 500,000 

วัสดุกีฬา 199,947 245,000 -18.37 200,000 

วัสดุการศกึษา - 10,000 100 20,000 
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รวมค่าวัสดุ 729,268 1,085,000   920,000 

รวมงบดำเนินงาน 3,901,851 4,884,584   4,592,000 

ค่าครุภัณฑ์     

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ     

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงชุดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ - - 100 36,000 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  

สำหรับงานสำนักงาน 
- - 100 17,000 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ - - 100 8,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ - -  61,000 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 4,129,011 5,419,584   5,086,000  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน     

ค่าใช้สอย     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    

โครงการจัดงานฉลอง 90 ปี ภูมพิลาญชัย 600,000 - - - 

โครงการจัดงานบุญซำฮะและสักการะศาล

เจ้าพ่อหลักเมือง 
- 40,000 - 40,000 

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัด

ร้อยเอ็ด 
50,000 100,000 - 100,000 

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 482,972 500,000 - 500,000 

โครงการจัดงานประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็ง

ประทีป 
1,256,540 1,500,000 -33.33 1,000,000 

โครงการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานเทียน

เข้าพรรษา 101 
489,000 500,000 - 500,000 

โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา 345,000 300,000 - 300,000 

โครงการสักการะเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ 80,000 40,000 - 40,000 

โครงการสืบสานตำนานประเพณีบุญกฐิน - 150,000 - 150,000 

โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ - 100,000 - 100,000 
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รวมค่าใช้สอย 3,303,512 3,230,000   2,730,000 

รวมงบดำเนินงาน 3,303,512 3,230,000   2,730,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 3,303,512 3,230,000   2,730,000 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว     

  งบบุคลากร     

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 905,400 1,050,000 -6.96 976,900 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 24,000 36,000 -33.33 24,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจำ) 929,400 1,086,000  1,000,900 

รวมงบบุคลากร 929,400 1,086,000  1,000,900 

งบดำเนินงาน     

  ค่าตอบแทน     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 26,460 33,000 -10 29,700 

รวมค่าตอบแทน 26,460 33,000   29,700 

ค่าใช้สอย     

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 25,000 25,000 -  25,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ - 5,000 - 5,000 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 242,751 700,000 -64.29 250,000 

รวมค่าใช้สอย 267,751 730,000  280,000 

ค่าวัสดุ     

วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ 39,145 40,000 - 40,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,352 15,000 100 30,000 

วัสดุก่อสร้าง 79,842.66 80,000 -25 60,000 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ 43,120 50,000 -40 30,000 

วัสดุการเกษตร 108,650 140,000 -14.29 120,000 

รวมค่าวัสดุ 281,109.66 325,000   280,000 

รวมงบดำเนินงาน 575,320.66 1,088,000   589,700 
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ปี 2563 

ค่าครุภัณฑ์     

ครุภัณฑ์สำนักงาน     

จัดซื้อเคาน์เตอร์ผวิเมลามีน - - 100 7,500 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง      

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ - - 100 81,600 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      

จัดซื้อเครื่องเสียง - - 100 50,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ - -  139,100 

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 1,504,720.66 2,174,000   1,729,700 

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10,123,623.66 11,976,384   10,749,000 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา         

  งบบุคลากร     

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     

เงินเดอืนพนักงาน 1,606,680 1,706,200 6.88 1,823,600 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 - 67,200 

เงินประจำตำแหน่ง 85,200 85,200 - 85,200 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 134,760 140,200 3.99 145,800 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 24,000 19,300 -29.02 13,700 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,917,840 2,018,100   2,135,500 

รวมงบบุคลากร 1,917,840 2,018,100   2,135,500 

งบดำเนินงาน     

  ค่าตอบแทน     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 289,640 100,000 -37 63,000 

ค่าเช่าบ้าน 84,000 102,000 76.47 180,000 

เงินช่วยเหลอืการศกึษาบุตร 34,600 89,600 -29.91 62,800 

รวมค่าตอบแทน 408,240 291,600   305,800 
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ปี  2561 ปี 2562 ยอดต่าง 
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ปี 2563 

ค่าใช้สอย     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 62,940.8 241,000 -95 12,000 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 64,812.52 70,000 -57.14 30,000 

รวมค่าใช้สอย 127,753.32 311,000   42,000 

ค่าวัสดุ     

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,260 5,000 - 5,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 14,160 4,000 400 20,000 

รวมค่าวัสดุ 18,420 9,000   25,000 

รวมงบดำเนินงาน 554,413.32 611,600  372,800 

ค่าครุภัณฑ์     

ครุภัณฑ์สำนักงาน     

จัดซื้อเก้าอีส้ำนักงานมีพนักพิง - - 100 20,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ - -  20,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา 

2,472,253.32 

 

2,629,700 

 
  

2,528,300 

 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน         

  งบบุคลากร     

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     

เงินเดอืนพนักงาน 2,408,616.45 1,763,300 61.56 2,848,700 

เงินประจำตำแหน่ง 18,000 18,000 100 36,000 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,120,886.08 1,499,600 25.04 1,875,100 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 44,460 44,900 -41.2 26,400 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,591,962.53 3,325,800   4,786,200 

รวมงบบุคลากร 3,591,962.53 3,325,800   4,786,200 

งบดำเนินงาน     

  ค่าตอบแทน     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7,980 8,000 -10 7,200 
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ค่าเช่าบ้าน 60,000 84,000 14.29 96,000 

เงินช่วยเหลอืการศกึษาบุตร 27,520 66,000 -13.64 57,000 

รวมค่าตอบแทน 95,500 158,000   160,200 

ค่าใช้สอย     

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 99,000 108,000 - 108,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 6,696 10,000 - 10,000 

โครงการประชาสัมพันธ์การใช้ผังเมอืงรวม 

เมืองร้อยเอ็ด 
- - 100 20,000 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 42,629.75 50,000 - 50,000 

รวมค่าใช้สอย 148,325.75 168,000   188,000 

ค่าวัสดุ     

วัสดุสำนักงาน - - - - 

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,880 3,000 - 3,000 

วัสดุก่อสร้าง 1,334,921.57 1,222,600 -18.21 1,000,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,846 8,000 - 8,000 

รวมค่าวัสดุ 1,343,647.57 1,233,600   1,011,000 

รวมงบดำเนินงาน 1,587,473.32 1,559,600   1,359,200 

ค่าครุภัณฑ์     

ครุภัณฑส์ำนักงาน     

จัดชือ้โต๊ะหมู่บูชา (หมู่9) - - 100 20,000 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง        

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ - 38,000 -100 - 

ครุภัณฑ์การเกษตร        

จัดซื้อเครื่องไดโว่สูบน้ำ - 45,000 -100 - 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง        

จัดซื้อเครื่องเจาะทำลายคอนกรีต - - 100 25,000 

จัดซื้อรอกโซ่ - - 100 8,500 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2561 ปี 2562 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2563 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        

เครื่องชารจ์แบตเตอรี่ทองแดงแท้ - 10,000 -100 - 

จัดซื้อเครื่องกำเนดิไฟฟ้า - 27,500 -100 - 

ครุภัณฑ์โรงงาน        

จัดซื้อชุดประแจบล็อก - 7,500 -100 - 

จัดซื้อชุดประแจแหวนคู่ - 5,000 -100 - 

จัดซื้อชุดประแจแหวน-ปากตาย - 5,000 -100 - 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ - - 100 60,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ - 138,000   113,500 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรงุทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง         

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรณชัยชาญ

ยุทธ ซอย 35 
- - - 1,800,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - -  1,800,000 

รวมงบลงทุน - 138,000   1,913,500 

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 5,179,435.85 5,023,400   8,058,900 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,651,689.17 7,653,100   10,587,200 

แผนงานการพาณิชย์         

งานตลาดสด         

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,600 10,000 -10 9,000 

รวมค่าตอบแทน 9,600 10,000   9,000 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,894,035 2,102,000 -46.43 1,126,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
        

โครงการทำบุญตลาด - - 100 60,000 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 23,500 400,000 - 400,000 

รวมค่าใช้สอย 1,917,535 2,502,000  1,586,000 

ค่าวัสดุ     

วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ 145,441 100,000 - 100,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี  2561 ปี 2562 ยอดต่าง 
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ปี 2563 

วัสดุก่อสร้าง 97,938.62 100,000 - 100,000 

รวมค่าวัสดุ 243,379.62 200,000  200,000 

รวมงบดำเนินงาน 2,170,514.62 2,712,000  1,795,000 

รวมงานตลาดสด 2,170,514.62 2,712,000  1,795,000 

งานโรงฆ่าสัตว์     

  งบบุคลากร     

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     

เงินเดอืนพนักงาน 530,460 569,500 5.5 600,800 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 463,560 473,500 2.2 483,900 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 72,000 67,300 -8.32 61,700 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,066,020 1,110,300  1,146,400 

งบดำเนินงาน     

  ค่าตอบแทน     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 26,880 27,000 -10 24,300 

เงินช่วยเหลอืการศกึษาบุตร 3,629 5,800 - 5,800 

รวมค่าตอบแทน 30,509 32,800   30,100 

ค่าใช้สอย     

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,980,000 2,180,000 -45 1,199,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 12,980 13,000 -54 6,000 

โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด  เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด 64,990 65,000 - 65,000 

โครงการพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์

สะอาดปลอดภัยใส่ใจผูบ้ริโภค 
29,425 30,000 66.67 50,000 

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันควบคุมโรค

พิษสุนัขบ้า 
29,660 20,000 - 20,000 

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 
9,350 10,000 - 10,000 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 433,576 400,000 -12.5 350,000 
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รวมค่าใช้สอย 2,559,981 2,718,000   1,700,000 

ค่าวัสดุ     

วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ 9,824 10,000 - 10,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว 69,990 70,000 14.29 80,000 

วัสดุก่อสร้าง 18,430 20,000 50 30,000 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ - 120,000 -12.5 105,000 

รวมค่าวัสดุ 98,244 220,000   225,000 

รวมงบดำเนินงาน 2,688,734 2,970,800   1,955,100 

ค่าครุภัณฑ์     

ครุภัณฑ์สำนักงาน         

จัดซื้อเก้าอีบุ้นวม - 8,000 - - 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ - - 100 36,000 

จัดซื้อตูเ้หล็กเก็บเอกสาร - 11,000 -100 - 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง         

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ - 40,800 -100 - 

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ 4 จังหวะ - 82,000 -100 - 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     

จัดซื้อตูเ้ย็น   100 12,000 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ - - 100 22,000 

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า - - 100 2,500 

รวมค่าครุภัณฑ์ - 141,800   72,500 

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 3,754,754 4,222,900   3,174,000 

รวมแผนงานการพาณชิย์ 5,925,268.62 6,934,900   4,969,000 
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แผนงานงบกลาง         

งบกลาง         

ค่าชำระหนี้เงนิต้น 11,584,917.4 10,315,750 33.69 13,790,900 

ค่าชำระดอกเบีย้ 3,148,953.09 4,034,050 -2.01 3,952,900 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,200,360 2,751,800 6.17 2,921,700 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - 112,716 -100 - 

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 23,963,200 25,870,800 13.28 29,305,200 

เบีย้ยังชีพคนพิการ 4,748,800 5,760,000 - 5,760,000 

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 232,000 252,000 - 252,000 

สำรองจ่าย 39,300 100,000 900 1,000,000 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1,396,000 - - - 

ค่าใชจ้่ายในการดำเนินการศูนย์ความ

ร่วมมอืบรรเทาสาธารณภัย 
- 400,000 - 400,000 

เงินทุนการศกึษาสำหรับครูผูดู้แลเด็ก - 30,000 -100 - 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน - - 100 100,000 

เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น - 972,000 -0.21 970,000 

เงินช่วยพิเศษ 113,220 97,000 -69.07 30,000 

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
3,721,985 3,849,485 3.28 3,975,752 

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) 1,157,423.4 1,153,900 -7.18 1,071,100 

เงินบำเหน็จลูกจา้งประจำ 630,523.8 949,100 44.36 1,370,100 

รวมงบกลาง 52,936,682.69 56,648,601   64,899,652 

รวมทุกแผนงาน 454,297,823.1 549,216,045  525,959,412 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 525,959,412 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง   

หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

     งานบริหารงานทั่วไป      รวม 34,744,660 บาท 

          งบบุคลากร       รวม 23,058,560 บาท 

            เงนิเดือน(ฝ่ายการเมือง)     รวม  6,208,560 บาท 

เงนิเดือนนายก/รองนายก เทศมนตรี          จำนวน   1,429,920 บาท 

-  เงินเดอืนนายกเทศมนตรี  ตั้งไว้  540,000 บาท เพื่อจ่าย 

เป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี   โดยคำนวณตั ้งจ่าย 12 เดือน 

(45,000 บาท / เดือน)     

-  เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี    ตั้งไว้   889,920   บาท   

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของรองนายกเทศมนตรี  โดยคำนวณตั้งจ่าย  

12  เดือน  (รองนายกฯ  3  ท่านๆ ละ 24,720  บาท/ เดือน)  

ตามบัญชีท ้ายระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย    ว ่าด ้วย

เงินเดือน    เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รอง

ประธานสภา เทศบาล   สมาช ิ กสภา เทศบาล  เลขาน ุ ก าร

นายกเทศมนตรี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี    และการจ่ายค่าเบี ้ย

ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2557  (สำนักปลัดเทศบาล) 
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เงนิค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี   จำนวน    351,000  บาท 

-  เงินประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี  ตั้งไว้  108,000  บาท   

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนายกเทศมนตร ี  โดยคำนวณตั้งจ่าย  12  

เดือน (เดือนละ  9,000  บาท) 

-  เงินประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี  ตั้งไว้  243,000 บาท   

เพื ่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของรองนายกเทศมนตรี 3 ท่าน โดย

คำนวณตัง้จ่าย 12 เดือน (รองนายกฯ 3 ท่านๆ ละ 6,750 บาท/เดือน) 

ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าดว้ยเงนิเดือน    

เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี  

รองนายกเทศมนตรี   ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  

สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

และการจ่ายค่าเบี ้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ .ศ. 2554  แก้ไข

เพิ่มเติมถึง   (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557   (สำนักปลัดเทศบาล) 

 

เงนิค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก เทศมนตรี  จำนวน    351,000     บาท 

-  เงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี   ตั้งไว้  108,000  

บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี  โดยคำนวณ

ตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  (เดือนละ 9,000  บาท)   

 -  เง ินค ่าตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตร ี  ต ั ้งไว ้  

243,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี   3   

ท่าน  โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  (รองนายกฯ  3  ท่านๆละ  6,750  

บาท/ เดือน)   

 ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยเงนิเดือน  เงิน

ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี   รอง

นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิก

สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ

การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  (สำนักปลัดเทศบาล) 
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เงนิค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี    จำนวน   513,000   บาท 

-  เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  ตั้งไว้   

378,000  บาท    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี   

2   ท่าน  โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (เลขานุการนายกฯ 2 ท่านๆ 

ละ  15,750 บาท/เดือน)  

-  เงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ตั้งไว้  135,000  

บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  1  ท่าน  โดย

คำนวณตัง้จ่ายไว้  12  เดือน (เดือนละ 11,250 บาท)  

ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน  

เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี  

รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล    รองประธานสภาเทศบาล  

สมาชิกสภาเทศบาล เลขาน ุการนายกเทศมนตร ี    ท ี ่ปร ึกษา

นายกเทศมนตรี   และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 

พ .ศ . 2554 แก ้ไขเพ ิ ่มเต ิมถ ึง (ฉบ ับท ี ่  2)  พ.ศ. 2557   (สำนัก

ปลัดเทศบาล) 

 

เงนิค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.           จำนวน    3,563,640    บาท 

-  ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ตั้งไว้  296,640  บาท    

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล  ตามบัญชีท้าย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทนและ

ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่า

เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน  (24,720 บาท/เดือน) 

(สำนักปลัดเทศบาล) 
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-  ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล  ตั้งไว้  243,000   

บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของรองประธานสภาเทศบาล ตามบัญชี

ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ

ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่า

เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ

ที่ 2)  พ.ศ. 2557   โดยคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน ( 20,250  บาท/เดือน) 

(สำนักปลัดเทศบาล) 

 -  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล   ตั้งไว้  3,024,000  บาท  

เพื ่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล ตามบัญชีท้าย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทนและ

ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่า

เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ

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

บาท/ เดือน) (สำนักปลัดเทศบาล) 

 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     รวม      16,850,000  บาท 

เงนิเดือนพนักงาน             จำนวน    11,326,500  บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลตามตำแหน่ง 

และอัตราที ่ได้รับอนุมัติ  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี  

(สำนักปลัดเทศบาล   7,093 ,400 บาท  งานทะเบ ียนราษฎร  

2,005,300 บาท  และกองวิชาการและแผนงาน  2,227,800  บาท) 
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เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     จำนวน     388,800   บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาล ฯ ที ่

ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงิน

ประจำตำแหน่งและมีสทิธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ

อัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

พิเศษของพนักงานเทศบาล  และลูกจ้างประจำที่ได้รับการปรับ

อัตราเงินเดอืน   ตามบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่  หรอืที่ได้รับเงินเดือน

ตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงรวมทั้งเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่า

ครองชีพชั ่วคราวของพนักงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล 

321,600  บาท   และกองวิชาการและแผนงาน  67,200  บาท) 
 

เงนิประจำตำแหน่ง       จำนวน      478,800   บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานเทศบาล 

ผูม้ีสทิธิ์ได้เงนิประจำตำแหน่งทุกประเภท  (สำนักปลัดเทศบาล

375,600  บาท งานทะเบียนราษฎร  18,000 บาท และกองวิชาการ

และแผนงาน 85,200 บาท) 
 

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ      จำนวน        561,100   บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามตำแหน่งและ

อัตราที่ได้รับอนุมัติ  พร้อมเงนิปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักปลัด 

เทศบาล 263,100 บาท  และงานทะเบียนราษฎร  298,000  บาท) 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จำนวน   3,842,800    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้กับพนักงาน

จ้างฯ (สำนักปลัดเทศบาล 1,537,500  บาท  งานทะเบียนราษฎร  

731,000 บาท และกองวิชาการและแผนงาน  1,574,300 บาท) 
 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      จำนวน   252,000  บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวให้กับพนักงานจ้างฯ   

(สำนักปลัดเทศบาล  119,000  บาท  งานทะเบียนราษฎร  48,000 บาท 

และกองวิชาการและแผนงาน  85,000  บาท) 
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งบดำเนินการ       รวม  11,450,400 บาท 

ค่าตอบแทน       รวม    819,400 บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่   จำนวน     25,000     บาท 

      องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      แยกเป็น 

-  เงินรางวัลกรรมการสอบ  ตัง้ไว้   10,000   บาท    เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบแข่งขันเป็นพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการ

สอบวินัยตามระเบียบฯ และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการประเมินบุคคล

และผลงานในการประชุมและตรวจพิจารณาผลงาน ในการเลื่อนระดับของ

พนักงานเทศบาลตามประกาศ  ก.ท.จ. ร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล    (สำนักปลัดเทศบาล) 

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล   ตั้งไว้    

15,000   บาท    เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุมของสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับแต่งตั้ง 

ให้เป็นคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล 2 คณะ ตามข้อ 6 แห่งระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน

อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รอง

ประธานสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาล     เลขานุการนายกเทศมนตรี   ที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ .ศ. 

2554  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  (สำนักปลัดเทศบาล) 

 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จำนวน    65,700      บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 

ราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจำ และพนักงานจ้างฯ 

ทีไ่ด้รับคำสั่งใหม้าปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ   ซึ่งเป็นงาน

เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ   หรอืงานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ   

ฯลฯ  (สำนักปลัดเทศบาล  25,200 บาท  งานทะเบียนราษฎร  

27,000 บาท และกองวิชาการและแผนงาน  13,500  บาท) 
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ค่าเช่าบ้าน               จำนวน      558,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสทิธิ์ 

ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล  426,000 บาท   งานทะเบียน

ราษฎร  60,000 บาท  และกองวิชาการและแผนงาน  72,000  บาท) 
 

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จำนวน     170,700     บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน

เทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิ์จะได้รับตามระเบียบฯ   (สำนัก

ปลัดเทศบาล  137,700 บาท   งานทะเบียนราษฎร   14,600 บาท   

และกองวิชาการและแผนงาน 18,400  บาท) 
 

ค่าใช้สอย       รวม 4,438,000 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร         จำนวน 1,896,000  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  ดังนี้ 

ก.  ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาด   

ตั้งไว้   1,296,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความ

สะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด  3  หลัง  ศูนย์บริการ

สาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2  แห่ง 

สถานแสดงพันธุ ์ส ัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 แห่ง , ศูนย์

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 แห่ง , 

สำนักงานป้องกันฯ ศูนย์ อปพร. ห้องประชุม ห้องวิทยุสื่อสาร  และ

อาคารที่พักเจา้หนา้ที่ป้องกันฯ  (สำนักปลัดเทศบาล) 

ข.  ค่าจา้งเหมาบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   ตั้งไว้  

600,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาบริการ

ต่าง ๆ   เช่น  ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก  ค่าจ้างทำสิ่งของที่จำเป็นในการ

ปฏิบัติงาน ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ  ค่าเย็บหนังสือ

หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าลงทะเบียน  ค่าบำรุงรักษาและแก้ไขระบบ

คอมพิวเตอร์  ระบบโปรแกรมของชุดโมบายยูนิต (Mobile Unit ชุด 
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เคลื ่อนที ่)  ค่าโฆษณาเผยแพร่  ตามสื ่อสิ ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ตลอดจน

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  (สำนักปลัดเทศบาล  

150,000 บาท งานทะเบียนราษฎร 50,000 บาท  และกองวิชาการและ

แผนงาน  400,000  บาท) 
 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   จำนวน    240,000    บาท 

ก.  ค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตัง้ไว้    

200,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและเลี้ยงรับรอง  ค่าอาหาร ค่า

เครื ่องดื ่ม  และค่าใช้จ่ายอื ่น ๆ  ที ่เกี ่ยวข้องในการเลี ้ยงรับรองซึ่ง

จำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง  เพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

ที่มาตรวจงาน  หรือนิเทศงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและ

เจ้าหน้าที่ที่เกี ่ยวข้อง  ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยถือ

เกณฑ์ตัง้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1  ของรายได้จริง  ของปีงบประมาณที่ล่วง

มา (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่  28 

กรกฎาคม  2548)  (สำนักปลัดเทศบาล) 

ข. ค่ารับรองประชุมสภาท้องถิ่นหรอืคณะกรรมการหรอื 

คณะอนุกรรมการ  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองใน

การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ  ที่

ได้รับแต่งตั ้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั ่งการของ

กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับ

รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่  มท  

0808.4/ว 2381 ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  (สำนักปลัดเทศบาล)) 

ค. ค่าใชจ้่ายในพิธีทางศาสนา   ตัง้ไว้  20,000   บาท  เพื่อจ่าย

เป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธีการทางศาสนา   เช่น   พานพุ่ม   พวงมาลา  ค่า

เครื่องไทยธรรมพรอ้มปัจจัย ค่าดอกไม้ ธูปเทียนตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

ที่จำเป็นในงานพิธีทางศาสนา  (สำนักปลัดเทศบาล) 
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รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จำนวน    731,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  และค่าเช่าที่พักใน

การเดินทางไปราชการให้แก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  

ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาฯ พน ักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ ที่ต้องเดินทางไปราชการหรือเข้ารับ

การอบรมต่างท้องถิ่น หรอืมีการโอนย้ายหรือเขา้รับการอบรมสัมมนา 

พร้อมทั้งค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะ

รายจ่ายประเภทนี ้ (กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที ่ท้องถิ ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข

เพิ่มเติม)(สำนักปลัดเทศบาล  700,000 บาท  งานทะเบียนราษฎร 

10,000 บาท  และกองวิชาการและแผนงาน  21,000  บาท) 
 

โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  จำนวน    30,000    บาท   

ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ ดีเด่น 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนินโครงการคัดเลือก 

พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน

จ้างดีเด่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทำโล่รางวัลและใบ

ประกาศ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดโครงการนี้   เป็นไป

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 11 และประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื ่อง หลักเกณฑ์และเงื ่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน  

2545    หมวด 14  ส่วนที่ 4  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 

2561 - 2565)   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี  2563  หน้าที่  408  

ลำดับที่ 16  (สำนักปลัดเทศบาล) 
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โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถิ่น  จำนวน 950,000 บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ ่นและผู ้บริหารท้องถิ ่น เช่น ค่าตอบแทนแก่

เจ้าหน้าที่ที ่ปฏิบัติงานการเลือกตั้ง  ได้แก่  คณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจำเทศบาล  (กกต.เทศบาล)  เจ้าพนักงานดำเนินการ

เลือกตั ้ง  เจ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัย  พนักงานเทศบาล  

พนักงานจ้างฯ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ

ในการเลือกตั้ง  เช่น  แผ่นไม้อัด  กระดาน  กระดาษ  ปากกา   และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการนี้  เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม  

2561  เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตัง้งบประมาณเพื่อเป็น

ค่าใชจ้่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น  (เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าที่  399  

ลำดับที่ 3  (สำนักปลัดเทศบาล) 
 

โครงการจัดงานวันท้องถ่ินไทย       จำนวน    50,000     บาท   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนิน โครงการจัดงาน 

วันท้องถิ่นไทย  ซึ่งตรงกับวันที่  18  มนีาคมของทุกปี  เพื่อน้อมระลึก

ถึงพระมหากรุณาธ ิค ุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ ้าอยู ่ห ัว  ร ัชกาลที ่  5  โดยมีค ่าใช ้จ ่ายประกอบด้วยการจัด

นิทรรศการผลงานของ อปท.  ค่าอาหารเครื่องดื่ม  ค่าตกแต่งสถานที่  

ค่าเครื่องสักการะ  ค่าเครื่องไทยธรรมพร้อมปัจจัย  และค่าใช้จ่ายอื่น 

ๆ  ที่จำเป็นในการจัดโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย  เป็นไปตามมติ

คณะรัฐมนตรี  เมื ่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553  กำหนดให้วันที่ 18 

มีนาคม ของทุกปี  เป็นวันท้องถิ่นไทยและขอความร่วมมือให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย  เป็นไป

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หนา้ที่  399  ลำดับที่ 4  (สำนักปลัดเทศบาล) 
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โครงการจัดงานวันเทศบาล       จำนวน    100,000    บาท     

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนินโครงการจัดงาน 

วันเทศบาล  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม   

ค่าเครื่องไทยธรรมพร้อมปัจจัย    ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงานวันเทศบาล  เป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ. 2532  

กำหนดให้วันที่  24  เมษายน  ของทุกปี เป็นวันเทศบาล  และได้แจ้ง

ให้เทศบาลทั่วประเทศ  เทศบาลเมืองพัทยา  และกรุงเทพมหานครจัด

กิจกรรม   เนื่องในวันเทศบาลเป็นประจำทุกปี  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าที่  398  

ลำดับที่ 2  (สำนักปลัดเทศบาล) 

 

โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรม     จำนวน    30,000     บาท   

- เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนินโครงการอบรม

คุณธรรม  จริยธรรม  แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลฯ  โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารเครื่องดื่ม  

ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น      

ในการจ ัดโครงการนี ้   เป ็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว ่าด ้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    พ.ศ. 2546 

มาตรา 11 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

ร้อยเอ็ด  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลของเทศบาล  ลงวันที่ 11 พฤศจกิายน  2545  หมวด 14  ส่วน

ที่ 4  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด หนา้ที่  406  ลำดับที่ 13  (สำนักปลัดเทศบาล) 
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โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน    จำนวน     30,000     บาท   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้

ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน  เพื่อให้ความรู้พื้นฐานและความรู้

เฉพาะด้านแก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งปฏิบัติ  โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ  ค่าอาหารเครื่องดื่ม  

ค่าป้ายโครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตาม

โครงการนี้  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 11 และ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด  เรื ่อง  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  

ลงวันที่  11 พฤศจิกายน  2545  หมวด 14  ส่วนที่ 4  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หนา้ที่  405  ลำดับที่ 11  (สำนักปลัดเทศบาล) 

 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ  จำนวน     50,000     บาท   

ของพนักงานเทศบาลตำแหน่ง สายงานนักบรหิารของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุสำนักงาน  

ค่าอาหารเครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ  และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่จำเป็นใน

การดำเนินการตามโครงการนี้  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ี  พ.ศ. 2546 

มาตรา 11 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

ร้อยเอ็ด  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ของเทศบาล  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน  2545  หมวด 14  ส่วนที่ 4  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด หนา้ที่  405  ลำดับที่ 12  (สำนักปลัดเทศบาล) 
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการ   จำนวน     30,000     บาท   

ด้านประกันสังคมและสวัสดิการด้านอื่น ๆ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

สวัสดิการด้านประกันสังคมและด้านสวัสดิการต่าง ๆ  สำหรับ

พนักงานจ้างฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุสำนักงาน  

ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จำเป็นในการดำเนินการ

ตามโครงการนี้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

บร ิหารบ ้านเม ืองท ี ่ด ี  พ.ศ. 2546 มาตรา 11 และประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 

พ.ย. 2545 หมวด 14 ส่วนที่ 4  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หนา้ที่ 406  ลำดับที่ 14  

(สำนักปลัดเทศบาล) 
 

โครงการบริการด้านบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนท่ี       จำนวน    6,000    บาท     

เน่ืองในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการฯ  เช่น  ค่าติดตั้งระบบ

เครือข่าย, ค่าเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้  (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าที่ 

411 ลำดับที ่19) 
 

โครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน   จำนวน     35,000     บาท  

ด้านการทะเบียนราษฎร    

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการฯ  เช่น ค่าตอบแทน

วิทยากร ,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ,ค่าวัสดุสำนักงาน 

ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื ่องดื ่ม และค่าใช้จ ่ายอื ่นๆ          

ที ่จำเป็นในโครงการนี ้  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ. 

2561-2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หนา้ที่ 410 ลำดับที่ 18) 
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โครงการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น       จำนวน     20,000     บาท     

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ  เช่น  ค่าจ้างทำ

สื่อวีดีทัศน์สรุปผลงานของสำนักทะเบียนฯ  ค่าจัดทำเอกสารสรุป

การดำเนินงาน   ค่าป้ายโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นใน

โครงการนี้ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด หนา้ที่ 409 ลำดับที่ 17) 
 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม     จำนวน     240,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และ

สิ่งก่อสร้างของหน่วยงานนี้   เช่น  รถยนต์  รถจักรยานยนต์    

เครื ่องปรับอากาศ  เครื่องปริ้นเตอร์   กล้องถ่ายรูป  เครื ่อง

คอมพิวเตอร์  อาคารสำนักงานบ้านพักพนักงาน ฯลฯ ตลอดจน

ค่าใช้จ่ายอื ่น ๆ ที ่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี ้     (สำนัก

ปลัดเทศบาล  200,000 บาท งานทะเบียนราษฎร  10,000 บาท  

และกองวิชาการและแผนงาน  30,000  บาท) 

 

ค่าวัสดุ        รวม   763,000 บาท 

วัสดุสำนักงาน      จำนวน   250,000 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้  ค่า 

วารสาร สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์  เช่น วารสาร

เทศบาล โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว  เป็นต้น และวัสดุต่าง ๆ ที่เข้า

ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ (กองวิชาการและแผนงาน) 
 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จำนวน    55,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ถ่านนาฬิกา  

สายไฟ  เสาอากาศวทิยุ  ถ่านวิทยุมอืถือ  ปลั๊กไฟ และเครื่องใช้เกี่ยวกับ

วัสดุไฟฟ้า  เป็นต้น (สำนักปลัดเทศบาล 5,000 บาท  และกองวิชาการ

และแผนงาน  50,000  บาท) 
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วัสดุงานบ้านงานครัว       จำนวน     305,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว  เช่น   

ถ้วยชาม  ช้อนส้อม   แก้วน้ำจานรอง  ผ้าปูโต๊ะ  ผ้าคลุมเก้าอี้  แจกัน

ดอกไม้  ถังน้ำ  สเปรย์ปรับอากาศ  น้ำยาล้างห้องน้ำ  น้ำยาถูพื ้น  

ผงซักฟอก  ถุงขยะ  ตลอดจนวัสดุงานบ้านงานครัวทุกชนิดที่จัดอยู่ใน

วัสดุประเภทนี้ (สำนักปลัดเทศบาล 300,000  บาท และงานทะเบียน

ราษฎร 5,000  บาท) 
 

วัสดุก่อสร้าง       จำนวน    30,000   บาท  

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้สิ่งของต่างๆ  ที่เป็นวัสดุก่อสร้าง   

เช่น  เหล็ก  หิน  ปูน  ทราย  ไม้  สังกะสี   สี   ท่อระบายน้ำทิ้ง  ก๊อก

น้ำ  อ่างล้างมือ  โถปัสสาวะ  ฯลฯ เพื่อใช้ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

เทศบาลและบ้านพักของเทศบาลและงานอื่นที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานนี้

รวมทั้งซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  ค้อน  สว่านไฟฟ้า  

เลื่อย คีมและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัดเทศบาล  

20,000  บาท  และกองวิชาการและแผนงาน  10,000  บาท) 
 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จำนวน    53,000 บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นวัสดุประเภทนี้  

เช่น  แบตเตอรี่  หัวเทียน  ยางนอก-ยางใน  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  

น้ำมันเบรก  และวัสดุอื ่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุยานพาหนะ  (สำนัก

ปลัดเทศบาล  40,000  บาท  งานทะเบียนราษฎร  3,000  บาท  และ

กองวิชาการและแผนงาน  10,000  บาท) 
 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่     จำนวน    55,000 บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้แผ่นป้าย   แผ่นซีด ี    แผ่นดีวีด ี ล้าง

อัดขยายรูป  เทปบันทึกเสียง  ฯลฯ  ที ่ตลอดจนวัสดุโฆษณาและ

เผยแพร่ทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้  (สำนักปลัดเทศบาล  5,000 

บาท  และกองวิชาการและแผนงาน 50,000  บาท) 
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วัสดุสนาม       จำนวน     5,000 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสนาม  เช่น  เต็นท์นอน  ถุงนอน  

เปล  เตียงสนาม  เป็นต้น  (สำนักปลัดเทศบาล) 

 

วัสดุอื่น       จำนวน    10,000 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์นำ้ – ไฟฟ้า  ตาลปัตร ฯลฯ     

ที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี ้ (สำนักปลัดเทศบาล) 

 

ค่าสาธารณูปโภค         รวม   5,430,000 บาท 

ค่าไฟฟ้า       จำนวน   3,000,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะที่ใช้เกินจำนวนร้อย

ละ 10 ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและหน่วยการใช้

ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็กที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน  200  หน่วยต่อเดือน

และจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอื่นๆที่อยู่ในความควบคุมของเทศบาล  

(สำนักปลัดเทศบาล) 
 

ค่าน้ำประปา       จำนวน   1,650,000   บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่านำ้ประปาในสำนักงานเทศบาลและ 

สำนักงานอื่นซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของเทศบาล  เช่น  น้ำประปา

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล  น้ำประปาประจำศูนย์บริการสาธารณสุข  

เทศบาลทุกแห่งน้ำประปาที ่ใช ้ในบึงพลาญชัยและสวนสมเด็จฯ  

น้ำประปาที่ใชใ้นโรงฆ่าสัตว์เทศบาล น้ำประปาประจำตลาดสดเทศบาล

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และจ่ายเป็นค่าน้ำดิบลง

บึงพลาญชัย (สำนักปลัดเทศบาล) 
 

ค่าบริการโทรศัพท์      จำนวน   140,000     บาท 

-  เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าเช ่าและค ่าบร ิการโทรศัพท ์ของทุก

หน่วยงานสังกัดเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล) 
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ค่าบริการไปรษณยี์      จำนวน     200,000 บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์เกี่ยวกับกิจการ 

เทศบาลและชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือนตามใบอนุญาตเลขที่   

88/2529  ลงวันที่  8   กันยายน 2529 (สำนักปลัดเทศบาล)) 
 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    จำนวน      440,000   บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการสมัครสมาชิกอินเตอร์เน็ต   

ค่าใช้บริการ  ค่าธรรมเนียม   ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมายเลข   ค่าเช่า

หมายเลขค่าเช่าเครื ่องและอุปกรณ์ค่าเช่าพื ้นที ่วางข้อมูลเว็บไซต์

เทศบาลฯ ค่าจดทะเบียนโดเมนเนมเว็บไซต์  ค่าบริการส่งข้อความสั้น 

(SMS) ค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) และค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตลอดปีของเทศบาลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) 
 

งบรายจ่ายอื่น      รวม 50,000  บาท 

รายจ่ายอื่น       รวม 50,000  บาท 

รายจ่ายอื่น             จำนวน 50,000  บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือ

สิ่งก่อสร้าง  ให้ทำการวิจัยประเมินความพึงพอใจของประชาชนให้

ครอบคลุมทุกด้านตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0892.4/ว 435 ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์  2548 (สำนักปลัดเทศบาล) 
 

งบลงทุน       รวม       185,700       บาท 

 ค่าครุภัณฑ์       รวม   185,700       บาท  

 ครุภัณฑ์สำนักงาน            จำนวน        23,500       บาท 

1) จัดซื้อเก้าอีส้ำนักงาน จำนวน 10,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าจัดซือ้เก้าอีส้ำนักงานมีพนักพิง สามารถปรับระดับได้  จำนวน  5 

ตัว  (นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 

มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที ่ 9 มิถุนายน 2558) (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หนา้ที่  479  ลำดับที่ 2)  (สำนักปลัดเทศบาล) 
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2) จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  จำนวน  8,500  บาท   เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  ทำด้วยไม้สัก  มีโต๊ะหมู่บูชา  9  ตัว  ความ

กว้างตัวละ  9  นิ ้ว  มีฐานรองโต๊ะหมู ่  จำนวน  1  ชุด  (ตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 1134  ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าที่ 480 ลำดับที่ 8) 

(สำนักปลัดเทศบาล) 

3) จัดซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ  จำนวน  5,000  บาท  เพื่อจ่าย 

เป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ตั ้งโต๊ะแบบไร้สาย ระบบดิจิทัล 2.4 GHz 

จำนวน 2 เคร ื ่อง  (นอกมาตรฐานคร ุภ ัณฑ์ )  (ตามหน ังส ือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9  มิถุนายน 

2558) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด หน้าที่ 479 ลำดับที่ 5,6) (สำนักปลัดเทศบาล , งาน

ทะเบียนราษฎร) 
 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          จำนวน       53,000       บาท 

- จัดซื้อไมค์ประชุม  ตั้งไว้  53,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อไมค์ประชุมสำหรับผูร้่วมประชุม จำนวน  15  ตัว  ประกอบด้วย 

- ก้านไมโครโฟนยาวไม่นอ้ยกว่า 70 ซม. 

- มีวงแหวนไฟสว่างขณะพูด 

- มีลำโพงขยายเสียงในตัวขนาด 3 วัตต์ 

- มีปุ่มสวิทซ์เปิด-ปิดไมโครโฟนขณะพูด 

- มีสายสัญญาณแบบ DIN 8 ยาว 2.5 เมตร  

(นอกมาตรฐานครุภัณฑ์)(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 

มท 0808.2/ว 1134  ลงว ันที ่  9  ม ิถ ุนายน 2558) (เป ็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าที่ 

492 ลำดับที่ 31)(กองวิชาการและแผนงาน) 
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน     43,400    บาท 

1) จัดซื้อชุดตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง  ตั้งไว้  

30,000  บาท  เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อชุดตู ้ลำโพงขยายเสียง

เคลื่อนที่แบบลากจูง   จำนวน 4 ตู้   ประกอบด้วย  ขนาดลำโพง

ไม่ต่ำกว่า 15 นิว้  กำลังวัตต์ ไม่น้อยกว่า 450 วัตต์  มช่ีอง USB 

สามารถเล่น MP3 ได้ มี ไมล์ลอย 1 คู่ (นอกมาตรฐานครุภัณฑ์)   

(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9  

มิถุนายน 2558) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-

2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าที ่ 489 ลำดับที ่ 22)  (กอง

วิชาการและแผนงาน) 

2) จัดซื้อลำโพงแบบ GTA-12 ตั้งไว้  13,400  บาท  เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซือ้ลำโพงแบบ GTA-12 จำนวน  2  ใบ ประกอบด้วย 

- มีท่อเสียบขาตั้งลำโพง   

- มีดอกลำโพง Kappa Pro 12A ไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว  

- ทวิตเตอร์pa-300 W  

  (นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558) (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หนา้ที่ 492 ลำดับที่ 29) (กองวิชาการและแผนงาน) 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     จำนวน     74,800    บาท 

1)   จัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน  22,000  บาท เพื่อจ่าย 

เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 

(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) จำนวน 1 ชุด (ตามราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)  (เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หนา้ที่ 481 ลำดับ

ที่ 17) (งานทะเบียนราษฎร) 
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2)   จัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน  30,000  บาท เพื่อจ่าย 

เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) จำนวน 1 ชุด (ตามราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)  (เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด หน้าที่ 487 ลำดับ

ที่ 15) (กองวิชาการและแผนงาน) 

3) จัดซือ้เครื่องสำรองไฟฟ้า   จำนวน   5,800  บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน  1   

ชุด(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานครุภ ัณฑ์

คอมพิวเตอร์) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าที่ 487 ลำดับที่ 16) (กองวิชาการและ

แผนงาน) 

4) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก  จำนวน  

8,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ

ฉีดหมึก  พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จำนวน  1  

เคร ื ่อง (ตามราคากลางและค ุณล ักษณะพื ้นฐานคร ุภ ัณฑ์

คอมพิวเตอร์) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลเม ืองร ้อยเอ ็ด หน ้าท ี่  481 ลำด ับท ี ่  16)  (สำนัก

ปลัดเทศบาล) 
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งานวางแผนสถติิและวิชาการ     รวม  3,980,700    บาท 

งบบุคลากร       รวม  3,393,100    บาท 

เงนิเดือน(ฝ่ายประจำ)     รวม  3,393,100    บาท 

เงนิเดือนพนักงาน           จำนวน 1,940,100     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามตำแหน่ง

และอัตราที่ได้รับอนุมัติและเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจำปี   
 

เงนิประจำตำแหน่ง      จำนวน      18,000   บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงาน

เทศบาลผู้มสีิทธิ์ได้เงินประจำตำแหน่งทุกประเภท   
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จำนวน    1,411,000   บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงาน

จา้งฯ   ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในกองวิชาการและแผนงาน   
 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      จำนวน     24,000  บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวให้กับพนักงานจ้างฯ   
 

งบดำเนินการ       รวม 535,600 บาท 

ค่าตอบแทน       รวม   17,600 บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จำนวน    8,000 บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ที่มาปฏิบัติ

ราชการนอกเวลาราชการ   ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ

ปกติ   หรอืงานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ   ฯลฯ   
 

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จำนวน      9,600     บาท 

-  เพ ื ่อจ ่ายเป ็นเง ินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ

พนักงานเทศบาล  ตามที่มีสทิธิ์ได้รับตามระเบียบฯ  
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ค่าใช้สอย       รวม  518,000 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร    จำนวน   118,000        บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการจา้งเหมาแรงงาน

บุคคลภายนอก  ค่าจ้างเข้าปกและเย็บเล่มหนังสอื  ค่าจา้งเหมา

โฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบีย้ประกัน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรอื

ค่าบริการอื่นใดที่เข้าลักษณะประเภทนี้   

 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จำนวน       60,000    บาท    

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ  ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไป

ราชการตลอดจนค่าใช้จ่ายอื ่นที่ เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้   

(กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม) 
 

โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี     จำนวน    80,000   บาท

ของเทศบาลเมืองร้อยเอด็ 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร   ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่า

เข ้าปก เย ็บเล ่ม  ค ่าอาหาร – เคร ื ่องด ื ่ม   อาหารว ่าง    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

ที่จำเป็นในโครงการนี้  (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2 และ 3) พ.ศ.2543)   (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561– 2565)  เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด  

หนา้ที่  415  ลำดับที่   27)  
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โครงการรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   จำนวน    150,000   บาท 

ประกอบด้วย 

2.1  การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มกีารบริหารจัดการที่ดี 

2.2  การประเมินรางวัลพระปกเกล้าฯ  

2.3  การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)  

2.4   การประเมินรางวัล United Nations PublicService Awards (UNPSA) 

2.5   การประเมินอื่น ๆ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารสื่อวดีีทัศน์   ค่าจ้าง 

เหมาเข ้าปกเย ็บเล ่มเอกสาร  ค ่าอาหารทำการนอกเวลา   

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด   ค่าจัดตกแต่งสถานที่ต้อนรับคณะผู้

ประเมิน  ค่าอาหาร -  เครื่องดื่ม อาหารว่าง  ค่าวัสดุอุปกรณ์

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จำเป็นในโครงการนี้ (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561– 2565)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

หนา้ที่  417  ลำดับที่  29)  

 

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด    จำนวน     50,000   บาท    

- เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายในพิธ ีเปิด-ปิดค่าจัดตกแต่ง

สถานที ่ในการจัดทำประชาคมเกี ่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา

เทศบาลการจัดประชุมคณะกรรมการ ค่าอาหาร – เครื ่องดื่ม   

อาหารว่าง  ค่าวัสดุอุปกรณ์เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้  (เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561– 2565)  เทศบาลเมอืง

ร้อยเอ็ด  หน้าที่  416  ลำดับที่   28)   
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โครงการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน     จำนวน       50,000    บาท    

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด   ค่าจัดตกแต่ง

สถานที่ในการจัดประชุม   ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหารและ

เครื่องดื่ม  อาหารว่าง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่

จำเป็นในโครงการนี ้(เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรวี่าด้วย

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)   (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561– 2565)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

หนา้ที่  418  ลำดับที่   30)   
 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม       จำนวน    10,000      บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ  เช่น  เครื่อง

คอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์  เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์อื่น  ๆ 

เป็นต้น   
 

งบลงทุน       รวม     52,000      บาท 

 ค่าครุภัณฑ์       รวม     52,000      บาท  

ครุภัณฑ์สำนักงาน            จำนวน         16,500     บาท 

1)  จัดซื้อเก้าอีส้ำนักงาน  จำนวน  2,000  บาท  เพื่อจ่าย 

เป็นค่าจัดซือ้เก้าอีส้ำนักงานมีพนักพิง สามารถปรับระดับได้ จำนวน 

1  ตัว  (นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 

มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที ่ 9 มิถุนายน 2558) (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561– 2565)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

หนา้ที่  498  ลำดับที่   18)   

2) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร  จำนวน  4,000  

บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน  สำหรับพนักงานแบบมี

พนักพิง สามารถปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัว  (นอกมาตรฐาน

ครุภัณฑ์) (นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558) (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561– 2565)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

หนา้ที่  497  ลำดับที่   13)   
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3)  จัดซื้อตูเ้อกสาร  จำนวน  2,500  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า 

จัดซื้อตู้เอกสารแบบเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  100  เซนติเมตร 

สูงไม่น้อยกว่า  80  เซนติเมตร  จำนวน  1  ตู ้  (นอกมาตรฐาน

ครุภัณฑ์) (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  

2561– 2565)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  หนา้ที่  498  ลำดับที่   17)   

4)  จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน  3,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x75 เซนติเมตร จำนวน 

2 ตัว  (นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 

มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที ่ 9 มิถุนายน 2558) (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561– 2565)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

หนา้ที่  498  ลำดับที่   19)   

5)  จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน จำนวน  5,000  บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน  ขนาดไม่น้อยกว่า 

140x75x75 เซนติเมตร จำนวน  1  ชุด (นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) ) 

(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 

มิถุนายน 2558) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561– 

2565)  เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด  หน้าที่  497  ลำดับที่   12)   

 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ            จำนวน         3,000     บาท 

- จัดซือ้เครื่องอัดเสียง   จำนวน  3,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าจัดซื้อเครื่องอัดเสียง Voice Recorder  จำนวน  1  เครื่อง  (นอก

มาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.  2561– 2565)  เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด  หน้าที่ 496  ลำดับที่  6)   
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                    จำนวน         32,500     บาท 

1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  30,000  บาท  เพื่อ

จ่ายเป็นค่าจัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน  1 ชุด (ตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื ้นฐานคร ุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร ์ )  (เป ็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561– 2565)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

หน้าที ่ 495  ลำดับที่   2)   

2)  จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า  ตั้งไว้  2,500  บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซือ้เครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA   จำนวน  1  เครื่อง 

(ตามเกณฑ ์ราคากลางและค ุณล ักษณะพ ื ้นฐานคร ุภ ัณฑ์

คอมพิวเตอร์)(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561– 2565)  

เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด  หน้าที่  495  ลำดับที่   4)   
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งานบรหิารงานคลัง      รวม 21,706,200 บาท 

งบบุคลากร       รวม     10,527,000    บาท 

เงนิเดือน(ฝ่ายประจำ)     รวม  10,527,000    บาท 

เงนิเดือนพนักงาน             จำนวน   8,119,700 บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามตำแหน่ง

และอัตราที่ได้รับอนุมัติและเงนิปรับปรุงเงนิเดือนประจำปี    

 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     จำนวน     67,200     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่ง ผอ.กองคลัง และจ่าย

เป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพแก่พนักงานเทศบาล ที่มสีิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ    

 

เงนิประจำตำแหน่ง      จำนวน    139,200 บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานเทศบาล  

ผูม้ีสทิธิ์ได้เงนิประจำตำแหน่งทุกประเภท   

 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จำนวน    2,040,600 บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างฯ   

ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในกองคลัง     

 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จำนวน      160,300    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวใหก้ับพนักงานจ้างฯ  

ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในกองคลัง   

 

งบดำเนินการ       รวม 11,079,200 บาท 

ค่าตอบแทน       รวม   1,128,200    บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  จำนวน   500,000      บาท 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- จ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อ 

จัดจา้ง  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบร ิหารพ ั สด ุ ภ าคร ั ฐ  พ .ศ .  2560  และตามหน ั งส ื อ

กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 

2561 เร ื ่อง หลักเกณฑ์การเบ ิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหร ือ

คณะกรรมการ และเป็นค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการสำหรับผู้

ได้รับคำสั่งแต่งตั ้งให้เป็นคณะกรรมการซื ้อหรือจ้าง ตลอดจน

บุคคลภายนอกอื่นที่ปฏิบัติราชการอันเป็นแก่เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด 
 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จำนวน    108,000     บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้งฯ ที่มาปฏิบัติ

ราชการนอกเวลาราชการ   ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ

ปกติ   หรอืงานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ   ฯลฯ    
 

ค่าเช่าบ้าน       จำนวน     446,400     บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง 

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด ตามสิทธิ์ที่จะได้รับตามระเบียบฯ   
 

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จำนวน     73,800 บาท 

- เพ ื ่อจ ่ายเป ็นเง ินช ่วยเหล ือการศึกษาบ ุตรของ

พนักงานเทศบาลสังกัดกองคลังเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ตามสิทธิ์

ที่จะได้รับตามระเบียบฯ   
 

ค่าใช้สอย       รวม     993,000 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร      จำนวน     450,000    บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมค่าจ้างเหมาบริการ  , ค่า

จัดทำประกันภาคสมัครใจ (ประเภทที่ 3) ภาคบังคับ (พรบ.) สำหรับ

รถยนต์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่าจ้างเข้าปกเย็บ 
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เล่มหนังสอืหรอืเอกสารต่าง ๆ ค่าถ่ายระวางแผนที่ภาษีฯ และ

ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี ้  
 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จำนวน   81,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ตามระเบียบฯ ตลอดจน

ค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  (กระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม)         
 

 โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฎิบัติงานด้านการเงนิ   จำนวน    30,000    บาท   

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการในการจัดอบรม

ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บุคลากรสถานศึกษา

สังกัดเทศบาลฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที ่พัก ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำ-เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์  

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท ี ่ท ้องถิ ่น พ.ศ. 2557 (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หนา้ที่  422  ลำดับที่  33) 
 

โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฎิบัติงานด้านพัสดุ   จำนวน     30,000    บาท   

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการในการจัดอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ บุคลากรสถานศึกษาสังกัด

เทศบาลฯ ผู ้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล และผู ้เก ี ่ยวข้อง เช่น 

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ    ที่จำเป็น 
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สำหรับโครงการนี้  (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หนา้ที่  423  ลำดับที่  34)  

 โครงการสำรวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 80,000 บาท   

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับเจ้าหน้าที่  

ค่าถ่ายโอนข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินจากโปรแกรม GIS 

เข้าสู่โปรแกรม LTAX  ค่าศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลแผนที่

ภาษีฯ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด หนา้ที่  425  ลำดับที่  36) 

 

โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีอากร ใบอนุญาตและ  จำนวน     180,000   บาท  

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ    

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ  แผ่นพับ   ใบปลิว  หนังสือประชาสัมพันธ์

ภาษี  หนังสือคู่มือประชาสัมพันธ์และการบริการประชาชน   ค่าจัดทำ

สปอร์ต  ค่าเช่าเวลาสถานีวิทยุ/โทรทัศน์ท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่

จำเป็นสำหรับโครงการนี ้ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หนา้ที่  429  ลำดับที่  39) 
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 โครงการก่อสร้างสีขาว       จำนวน    20,000    บาท   

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น การจัดอบรม

ให้ความรู้คณะกรรมการ   ตรวจรับพัสดุและตรวจรับงานจ้างฯ ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ  แผ่นพับ   ใบปลิว  ค่าจัดนิทรรศการกับ

สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดร้อยเอ็ด และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ  ที่จำเป็นสำหรับ

โครงการนี้ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 

2557 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด หนา้ที่  424  ลำดับที่  35) 
 

โครงการบริการต่อสัญญาตลาดและการเช่าทรัพย์สิน จำนวน     32,000    บาท   

ของเทศบาลฯ นอกสถานที่และนอกเวลาราชการ   

 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น วัสดุ

อุปกรณ์ ค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาสำหรับ

เจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด หนา้ที่  426  ลำดับที่  37) 
 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม     จำนวน     90,000      บาท 

- เพื ่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ที ่อยู ่ในความ

รับผิดชอบของกองคลัง  เช่น    เครื่องพิมพ์ดีด   เครื่องคอมพิวเตอร์  

รถจักรยานยนต์   รถยนต์  เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  ตลอดจนค่าใช้จ่าย

อื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้    
 

ค่าวัสดุ       รวม   8,958,000 บาท 

วัสดุสำนักงาน      จำนวน   1,200,000  บาท 
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-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในราชการทุกสำนัก/

กอง/ฝ่าย/งาน สังกัดเทศบาลฯ  ได้แก่  กระดาษ   หมกึ ดินสอ  ปากกา  

แบบพิมพ์  ใบเสร็จรับเงนิ  และวัสดุอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้    
 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                    จำนวน     10,000       บาท 

-  เพื ่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที ่จำเป็นต้องใช้ใน

หน่วยงานนี ้ เช่น  ปลั๊กไฟฟ้า  เทปพันสายไฟ   และวัสดุอื่น ๆ  ที่จัดอยู่

ในประเภทนี้  เป็นต้น  
 

 วัสดุงานบ้านงานครัว                                             จำนวน     18,000    บาท     

   -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   เช่น  ถ้วย

ชาม   แก้วน้ำ   ถ้วยกาแฟ   ผงซักฟอก  น้ำยาดับกลิ่น  ไม้กวาด  และ

วัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้  
 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จำนวน    25,000 บาท 

- เพ ื ่ อจ ่ าย เป ็ นค ่ า แบต เตอร ี ่   ย างนอก  -  ยาง ใน 

รถจักรยานยนต์ – รถยนต์  และวัสดุอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้    
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จำนวน   6,500,000   บาท  

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  น้ำมันหล่อลื่น  สำหรับรถ

ราชการและยานพาหนะอย่างอื่นรวมถึงอุปกรณ์เครื่องมอือื่น เครื่องมือ

เครื่องใช้เครื่องจักรกล หรืออื่นใดซึ่งจำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงใน

สังกัดเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด   
 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่     จำนวน     5,000      บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นป้ายกระดาษเขียน  โปสเตอร์    

ฟิล์ม  สี  ล้างอัดขยายรูป ฯลฯ และวัสดุอื ่นๆ ที ่จำเป็นต้องใช้ใน

หน่วยงานนี ้
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วัสดุคอมพิวเตอร์      จำนวน   1,200,000 บาท 

   -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในราชการทุกสำนัก/

กอง/ฝ่าย/งาน สังกัดเทศบาลฯ  ได้แก่  หมึกปริ ้นเตอร์  กระดาษ

ต่อเนื่อง  แผ่นซีด ี แผ่นดีวีด ี และวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้   

 

งบลงทุน      รวม    100,000    บาท 

 ค่าครุภัณฑ์      รวม    100,000    บาท  

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     จำนวน    100,000    บาท 

จัดซื้อโปรแกรมพร้อมติดตั้งระบบการบริหารการจัดระบบ

การควบคุมเอกสารแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด ตั้งไว้  100,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรม

พร้อมติดตั้งโดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

- โปรแกรมจะต้องพัฒนาด้วยเทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคช่ัน 

- โปรแกรมสามารถใช้งานร่วมกับระบบฐานข้อมูลเชิง

สัมพันธ์ที่มขีนาดใหญ่ได้ เทียบเท่าหรอืดีกว่าMySQL 

- สามารถทำงานภายใต้เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) 

และทำงานบนระบบเครอืข่ายโดยไม่จำกัดจำนวนผูใ้ช้งาน 

- มีระบบเช่ือมโยงข้อมูลผูใ้ช้งานและรหัสผ่านกับ ระบบงาน

ทะเบียนทรัพย์สินหรอื มีระบบลงทะเบียนผูใ้ช้งานใหม่ 

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น  (พ.ศ.  2561– 2565)  

เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด  หน้าที่  427  ลำดับที่   38) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   รวม    11,345,200 บาท 

งบบุคลากร        รวม    10,579,800    บาท 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)      รวม    10,579,800    บาท 

เงนิเดือนพนักงาน             จำนวน    2,342,400    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลตามตำแหน่ง 

และอัตราที่ได้รับอนุมัติ  พรอ้มเงนิปรับปรุงเงนิเดือนประจำปี   

 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จำนวน    7,649,700  บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างฯ   

ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      จำนวน    587,700  บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน

จา้งฯ  ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

 

งบดำเนินการ       รวม   765,400 บาท 

ค่าตอบแทน       รวม   520,400 บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่          จำนวน    450,000       บาท 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย 

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 

เบิกค่าใชจ้่ายใหแ้ก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จำนวน    21,600   บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 

ราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจา้งประจำและพนักงานจ้างฯ 

ที่มาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ   ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอก

เวลาราชการปกติ   หรอืงานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ   ฯลฯ   

 

ค่าเช่าบ้าน       จำนวน      36,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์

ตามระเบียบฯ  

 

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จำนวน      12,800  บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน

เทศบาลและลูกจา้งประจำที่มสีิทธิ์จะได้รับตามระเบียบฯ  

 

ค่าใช้สอย       รวม    75,000      บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร    จำนวน    15,000      บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาบริการ

ต่าง ๆ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้   

 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จำนวน    60,000   บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

พนักงานเทศบาล  ลูกจา้งประจำ และพนักงานจ้าง ฯ ตามระเบียบฯ  

ตลอดจนค ่าใช ้จ ่ ายอ ื ่ นท ี ่ เ ข ้ าล ักษณะรายจ ่ ายประเภทน ี ้    

(กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม)         
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ค่าวัสดุ        รวม      170,000     บาท 

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว     จำนวน   100,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว 

เช่น ที่นอน  ผ้าปูที่นอน หมอน  มุ้ง  สำหรับเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ   

ถ้วยชาม  ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง  ถังน้ำ   สเปรย์ปรับอากาศ    

ตลอดจนวัสดุงานบ้านงานครัวทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้   

 

ค่าวัสดุก่อสร้าง      จำนวน      50,000      บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้สิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุก่อสร้าง  

เช่น  เหล็ก  หนิ  ปูน  ทราย  ไม้  สังกะสี  สี  แปรงทาส ี ฯลฯ  เพื่อ

ใช้ซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย      

 

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่     จำนวน     20,000      บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ค่าจัดซือ้วัสดุต่าง ๆ   เช่น   

แผ่นป้าย   แผ่นพับประชาสัมพันธ์  สติ๊กเกอร์  ล้างอัดขยายรูป   

ฯลฯ   ที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี ้ 
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   งานเทศกิจ        รวม 7,304,300 บาท 

งบบุคลากร       รวม 6,627,000 บาท 

เงนิเดือน(ฝ่ายประจำ)      รวม 6,627,000 บาท 

เงนิเดือนพนักงาน             จำนวน 2,163,900 บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลตามตำแหน่ง

และอัตราที่ได้รับอนุมัติ  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (งาน

เทศกิจ  1,190,900 บาทและงานเทศกิจ (งานนิติการ) 973,000  บาท) 
 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     จำนวน      193,200    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาล ฯ  

ที่ได้รับเงนิประจำตำแหน่งตามกฎหมาย ว่าดว้ยเงนิเดือนและเงินประจำ

ตำแหน่งและมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน

ประจำตำแหน่งที ่ได้รับอยู ่และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของ

พนักงานเทศบาล  และลูกจ้างประจำที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือน   

ตามบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่  หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตรา

เงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงรวมทั้งเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

ของพนักงานเทศบาล (งานเทศกิจ (งานนิติการ)) 
 

เงนิประจำตำแหน่ง      จำนวน      109,200   บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนิตกิร  ระดับ 8  

(งานเทศกิจ (งานนิติการ)) 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จำนวน    3,916,700    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจ้างฯ งานเทศกิจ ,  

นิตกิาร  (งานเทศกิจ  3,691,500  บาท   และงานเทศกิจ  

(งานนิติการ) 225,200  บาท) 
 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      จำนวน    244,000    บาท 

-  เพื ่อจ่ายเป็นเงินเพิ ่มค่าครองชีพชั ่วคราวให้กับ

พนักงานจา้งฯ  ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในงานเทศกิจ  (งานเทศกิจ) 
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งบดำเนินการ       รวม  651,800 บาท 

ค่าตอบแทน       รวม  164,800 บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่          จำนวน    73,000 บาท 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    แยกเป็น 

- เงินรางวัลเจ้าหนา้ที่ตำรวจ    ตั้งไว้   72,000    บาท     

เพื่อจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาปฏิบัติงานช่วยเทศบาลด้านการ

จัดระเบียบตลาด  หาบเร่  แผงลอย  และจับกุมผู้ละเมิดเทศบัญญัติ  

และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง พ.ศ. 2535 โดยตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ที่  มท  0313.3/ว 3369  ลงวันที่   9  พฤศจิกายน  2537   และ

หนังสือบันทึกข้อความ  ที่  รอ  52001/80  ลงวันที่  24  มิถุนายน  

2551  จำนวน  2  อัตรา อัตราละ  3,000 บาท/เดือน  (งานเทศกิจ) 

-   ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตัง้ไว้   1,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงิน

รางวัลให้กับเจ้าหน้าที่   ที ่ทำการจับกุมผู ้กระทำผิด   หรือแจ้ง

เบาะแสว่ามีผู้กระทำผดิกฎหมาย  หรอืเทศบัญญัติ (งานเทศกิจ) 

 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จำนวน      14,000 บาท 

-   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ที่มาปฏิบัติ

ราชการนอกเวลาราชการ   ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ

ปกติ   หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ   ฯลฯ  (งานเทศกิจ  

4,000  บาทและงานเทศกิจ (งานนิติการ)  10,000  บาท) 

 

ค่าเช่าบ้าน       จำนวน     48,000      บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มี

สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ (งานเทศกิจ) 
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เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จำนวน     29,800     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน

เทศบาล   ที่มสีิทธิ์จะได้รับตามระเบียบฯ (งานเทศกิจ (งานนิติการ)) 

 

ค่าใช้สอย       รวม 317,000 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร    จำนวน   60,000        บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   เช่น   จ้างเหมาทำ

ป้ายในการจัดระเบียบจำหน่ายสินค้า  จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ค่า

สติ๊กเกอร์รถแห่โฆษณา  แผ่นพับประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่  ค่า

เบีย้ประกัน  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  หรือค่าบริการ

อื่น ๆ ใดที่เข้าลักษณะประเภทนี้ ( งานเทศกิจ  50,000 บาทและ

งานเทศกิจ (งานนิติการ)  10,000  บาท) 

 

     รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 52,000 บาท 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จำนวน   42,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการของ 

พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างฯ  ตามระเบียบฯ  ตลอดจน

ค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  (กระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม) (งานเทศกิจ 12,000  บาท และงาน

เทศกิจ (งานนิติการ)  30,000  บาท) 

2. โครงการจัดทำเทศบัญญัติและระเบียบฯ   จำนวน   10,000   บาท   

ของเทศบาลเมืองร้อยเอด็   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานใน 

การยกร่างเทศบัญญัติ - ระเบียบ   ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำ

เทศบัญญัติฯ  ระเบียบ   ค่าอาหารทำการนอกเวลาตลอดจน

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้ (เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
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เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13)  (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด  

หนา้ที่  431 ลำดับที่   2 )  (งานเทศกิจ (งานนิติการ)) 

 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม     จำนวน     205,000      บาท 

- เพ ื ่อจ ่ายเป็นค่าบำรุงร ักษาซ่อมแซมครุภ ัณฑ์และ

สิ ่งก่อสร้างของหน่วยงานนี ้    เช่น   รถยนต์  รถจักรยานยนต์   

เครื่องคอมพิวเตอร์  วิทยุสื่อสาร   กล้องถ่ายรูป  เป็นต้น  (งาน

เทศกิจ  200,000  บาทและงานเทศกิจ (งานนิติการ)  5,000  บาท) 

 

ค่าวัสดุ       รวม   170,000 บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จำนวน     20,000      บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ   เช่น   

ถ่านไฟฉาย  สายไฟ  เสาอากาศวทิยุ  ถ่านวทิยุมือถือ  และเครื่องใช้

เกี่ยวกับวัสดุไฟฟ้า  เป็นต้น  (งานเทศกิจ) 

 
 

วัสดุงานบ้านงานครัว      จำนวน      20,000 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว  เช่น     

ถ้วยชาม  ช้อนส้อม   แก้วน้ำ  จานรอง  ถังน้ำ   สเปรย์ปรับอากาศ  

ตลอดจนวัสดุงานบ้านงานครัวทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี ้  

(งานเทศกิจ) 

 

วัสดุก่อสร้าง      จำนวน    10,000     บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ  ที่เป็นวัสดุก่อสร้าง   

เช่น บันไดเหล็ก ค้อนตีตะปู  เหล็ก หิน ปูน ทราย ไม้  สังกะสี  สี 

แปรงทาสี ฯลฯ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานนี ้ (งานเทศกิจ) 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จำนวน    50,000    บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นวัสดุประเภทนี้   

เช่น  กรวยจราจร แผงกั้นจราจร    แบตเตอรี่   หัวเทียน  ยางนอก-

ยางใน  รถยนต์  น้ำมันเบรคและวัสดุอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับวัสดุ

ยานพาหนะ  (งานเทศกิจ) 

 

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย      จำนวน   70,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย    เช่น   รองเท้าบู๊ท 

เสื้อกันฝน  เสื้อกั๊กสะท้อนแสง หมวกนิรภัย  และวัสดุอื ่น  ๆ  ที่

จำเป็นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  (งานเทศกิจ) 

 

งบลงทุน       รวม     25,500      บาท 

 ค่าครุภัณฑ์       รวม     25,500      บาท  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                    จำนวน        25,500     บาท 

1) จัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  23,000  บาท  เพื่อ 

จ่ายเป ็นค ่าจ ัดซ ื ้อเคร ื ่องคอมพิวเตอร ์ All In One สำหร ับงาน

ประมวลผล จำนวน 1 ชุด (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  

2561 – 2565)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  หน้าที่  509 ลำดับที่   28 )  

(งานเทศกิจ (งานนิตกิาร)) 

2)  จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า  ตั้งไว้  2,500  บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซือ้เครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA   จำนวน  1  เครื่อง 

(ตามเกณฑ ์ราคากลางและค ุณล ักษณะพ ื ้นฐานคร ุภ ัณฑ์

คอมพิวเตอร์)(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561– 2565)  

เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด  หน้าที่  509 ลำดับที่   29)  (งานเทศกิจ (งาน

นิตกิาร)) 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   รวม 1,462,000 บาท 

งบดำเนินงาน       รวม 1,462,000 บาท

 ค่าใช้สอย       รวม   462,000 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร    จำนวน     15,000      บาท 

-  เพื ่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมา

บริการต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เข้าลักษณะรายจ่าย

ประเภทนี้   
 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการจัดกิจกรรมวัน  อปพร.      จำนวน     20,000     บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในงานวัน อปพร. 

เช่น กิจกรรมทำบุญตักบาตร  กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการนี้ 

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด หน้าที่ 341 ลำดับที่ 9) 
 

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและ  จำนวน     7,000    บาท 

ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ใน

การประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น

ท ี ่จำเป ็นในการดำเน ินการตามโครงการน ี ้   ตามหน ังส ือ

กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2/ว 1798   ลงวันที่  

5  มิถุนายน  2552  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-

2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หนา้ที่ 339 ลำดับที่ 7) 
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โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน   จำนวน     20,000    บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ใน

การประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม  ตลอดจนค่าใชจ้่ายอื่นที่

จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการนี้ (เป็นไปตามแผนพัฒนท้องถิ่น 

พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด หนา้ที่ 341 ลำดับที่ 10) 
 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม     จำนวน     400,000     บาท 

- เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าบำร ุงร ักษาซ ่อมแซมคร ุภ ัณฑ ์และ

สิ่งก่อสร้างของหน่วยงานนี้  เช่น  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  เครื่อง

พิมพ์ดีด  เครื ่องคอมพิวเตอร์  พ่นสีรถยนต์ดับเพลิง  ซ่อมรถยนต์

ดับเพลิง วทิยุสื่อสาร  กล้องถ่ายรูป เครื่องปรับอากาศ  เป็นต้น   
 

ค่าวัสดุ       รวม   1,000,000 บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            จำนวน      50,000 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ  เช่น ถ่านไฟฉาย  

สายไฟ  เสาอากาศวิทยุ  ถ่านวิทยุมอืถือ  และเครื่องใช้เกี่ยวกับวัสดุ

ไฟฟ้า  เป็นต้น   
 

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จำนวน   150,000 บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นวัสดุประเภทนี้  

เช่น  แบตเตอรี่  หัวเทียน  อะไหล่เครื่องจักรกล  ยางนอก-ยางใน 

รถยนต์  นำ้มันเบรคและวัสดุอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุยานพาหนะ   
 

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย      จำนวน    400,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  รองเท้ากันตะปู   

เสื้อผจญเพลิง  หมวกดับเพลิง  ชุดฝกึและวัสดุอื่น ๆ   ที่จำเป็นที่เข้า

ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้   
 

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง      จำนวน    400,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุเครื่องดับเพลิง  เช่น  ข้อต่อ   

ข้อแยก  สายส่งนำ้ดับเพลิง   ชุดเข็มขัดนิรภัย  และอุปกรณ์ดับเพลิง 

อื่น ๆ  ที่ใช้ในการดับเพลิงและกู้ภัย 
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แผนงานการศึกษา 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา     รวม     10,040,400 บาท 

งบบุคลากร        รวม      8,447,000    บาท 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     รวม      8,447,000    บาท 

เงนิเดือนพนักงาน                                                     จำนวน    7,417,100    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล 

พร้อมเงนิปรับปรุงเงนิเดือน   

 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     จำนวน   180,000      บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการ

สำนักการศึกษาระดับ  9 จำนวน  1  อัตรา  ผู ้อำนวยการส่วน 

จำนวน  2  อัตรา  และจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั ่วคราวแก่

พนักงานเทศบาลที่มีสทิธิ์ได้รับตามระเบียบฯ  
 

เงนิประจำตำแหน่ง      จำนวน    252,000   บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงนิประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานเทศบาล

ผูม้ีสทิธิ์ได้เงนิประจำตำแหน่งทุกประเภท   
 

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ        จำนวน    243,000  บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำ  สังกัด

สำนักการศึกษา   
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จำนวน   355,000     บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างฯ  ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน

สำนักการศึกษา   
 

งบดำเนินการ       รวม  1,429,400 บาท 

ค่าตอบแทน       รวม    303,400 บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จำนวน    14,400      บาท 
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-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ให้กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ  ที่ได้รับ

คำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตาม

ระเบียบฯ   

 

ค่าเช่าบ้าน       จำนวน     180,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์

ตามระเบียบฯ    
 

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จำนวน    109,000      บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน

เทศบาลที่มสีิทธิ์ตามระเบียบฯ   
  

ค่าใช้สอย       รวม    856,000 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร    จำนวน      86,000 บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  เข้า

เล่มหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลนหรือค่าจ้าง

เหมาอื่น ๆ   ที่ใชใ้นงานดังกล่าวรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะ

รายจ่ายประเภทนี้   
 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จำนวน   170,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการของ 

พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างฯ  ตามระเบียบฯ  ตลอดจน

ค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  (กระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม)  
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โครงการเชื่อมสัมพันธไมตรรีะหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จำนวน    400,000   บาท 

กับเทศบาลเมืองโอคุอิซุโมะประเทศญี่ปุ่น สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัย 

มหาสารคามและเมืองฝางเฉิงก่าง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

-  เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าอาหาร   

เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าพาหนะในการเดินทางตลอดจนค่า

วัสดุจัดทำเอกสารเผยแพร่เพื่อเป็นการแลกเปลี ่ยนและเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น 

ฯลฯ (กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม) (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด หน้าที่ 

270 ลำดับที่ 2)  

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม     จำนวน     200,000 บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การศกึษา  เช่น  รถบัส

รถบรรทุก 6 ลอ้ รถตู้ รถปิ๊คอัพ  รถมอเตอร์ไซค์ เครื่องปรับอากาศ  

คอมพิวเตอร์  ฯลฯ ตลอดจนค่าใชจ้่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่าย

ประเภทนี้ 
 

ค่าวัสดุ       รวม    270,000      บาท 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                      จำนวน     270,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  

ยางนอก  ยางใน  แบตเตอรี่    น้ำมันเบรค  ฯลฯ   ใช้สำหรับรถยนต์

สำนักการศึกษา  รถมอเตอร์ไซค์ รถ  6  ล้อ  รถปิ๊คอัพ  รถบัส

สำนักการศึกษาและรถตู้สำนักการศึกษา  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้า

ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้    
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งบลงทุน       รวม     164,000      บาท 

 ค่าครุภัณฑ์       รวม      34,000      บาท  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                    จำนวน        34,000     บาท 

- จัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์   จำนวน   34,000   บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง  (ตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (เป็นไป

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หน้าที่ 517 ลำดับที่ 15) 

 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         จำนวน    130,000     บาท 

-  โครงการปรับปรุงห้องประชุมมโีชคชัย สำนักการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุมมโีชคชัยสำนักการศกึษา 

ปรับปรุงขนาดไม่น้อยกว่า 4.20 x 5.40 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

22.68 ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)  (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หนา้ 93 ข้อ 4)   
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งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศกึษา    รวม     262,918,900   บาท 

      งบบุคลากร       รวม 162,305,900   บาท 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     รวม 162,305,900   บาท 

เงนิเดือนพนักงาน              จำนวน 106,891,500   บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล

ศกึษานิเทศก์ 491,300 บาท  พนักงานครูเทศบาล  104,319,600  

บาท และพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2,080,600   บาท   

พร้อมเงนิปรับปรุงเงนิเดือน  

 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     จำนวน   18,210,000   บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่พนักงาน 

เทศบาลศกึษานิเทศก์  67,200  บาท  พนักงานครูเทศบาล 

18,142,800  บาท ที่มสีิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ 
 

เงนิวิทยะฐานะ      จำนวน    19,890,000  บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานเทศบาล   

67,200 บาท และพนักงานครูเทศบาล 19,654,800  บาทและ

พนักงานครูศูนย์เด็กเล็ก 168,000 บาทที่มสีิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ  
   

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ        จำนวน   1,761,600 บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำ  สังกัด 

สำนักการศึกษา   
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จำนวน   14,892,500   บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงาน

จ้างฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  12,638,100  บาท

และพนักงานจา้งฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2,254,400  บาท 
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เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      จำนวน    660,300   บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวใหก้ับพนักงาน

จา้งฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  595,140 บาทและ

พนักงานจ้างฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  65,160  บาท  

 

งบดำเนินการ       รวม     74,397,000   บาท 

ค่าตอบแทน       รวม     580,100 บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์  จำนวน     566,500     บาท 

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังน้ี 

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   จำนวน      510,000   บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมนิ 

ผลงานทางวชิาการสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  

มท 0809.4/ว 1893  ลงวันที่  22  มิถุนายน 2561   

 2) ค่าตอบแทนครูแกนนำและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน  27,000  บาท 

 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูแกนนำและเจ้าหน้าที่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 

ในสถานศึกษาตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274   

ลงวันที่ 19  มิถุนายน 2561 

3) ค่าตอบแทนพิเศษ (กรณเีงนิเดือนเต็มขั้น)      จำนวน      29,500 บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงนิเดือนเต็มขั้น) 

ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด   

ที่ มท 0809.4/ว 2673  ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2562 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จำนวน       3,600     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ 

ที่มาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ   ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา

ราชการปกติ   หรอืงานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ   ฯลฯ   
 

เงนิช่วยเหลือการศึกษาศึกษาบุตร    จำนวน      10,000    บาท   

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศกึษาบุตรให้กับ 

พนักงานที่มีสทิธิ์ตามระเบียบฯ   
 

ค่าใช้สอย       รวม  53,199,000 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร    จำนวน       50,000 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาหรือค่าธรรมเนียม    ติดตั้ง

หม้อแปลงไฟฟ้า ค่าติดตั ้งอุปกรณ์ไฟฟ้า  และติดตั ้งน้ำประปา 

ภายในอาคารเรียน   อาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด และที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดหรือค่าจ้าง

เหมาอื่น ๆ ที่ใชใ้นงานดังกล่าว   
 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จำนวน      3,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการของ 

พนักงานเทศบาล พนักงานจา้งฯ พนักงานครูเทศบาลฯ และนักเรียน

ในสังกัดเทศบาลฯ  ตามระเบียบฯ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที ่เข้า

ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  (กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข

เพิ่มเติม)  
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โครงการประกันคุณภาพการศึกษา     จำนวน      40,000     บาท   

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร วัสดุสำนักงานประกอบ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น

ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 

2557  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด หนา้ที่ 274 ลำดับที่ 9)  

 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียน  จำนวน    400,000    บาท   

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โรงเรยีนอนุบาลกรแก้ว  มหาวิทยาลัยมหาสารคามและ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

-  เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าพี่พักวิทยากร ค่าพาหนะในการเดินทาง 

ค่าเบี ้ยเลี ้ยงวิทยากร และผู ้เข้าร่วมโครงการ  ค่าอาหารและ

เครื่องดื่ม เพื่อรับการนิเทศและฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื ่นที่

เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ

ฝกึอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  หน้าที่ 271 

ลำดับที่ 4) 

 

 

 

 

 

127 



 

โครงการเด็กพิการและเด็กพิเศษเรยีนร่วมโรงเรียน   จำนวน    135,000    บาท   

สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนแก่เด็ก

พิเศษเรียนร่วม ค่าสื่อการเรียนการสอน ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อ

จ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าพี่พักวิทยากร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดทำหนังสือ

อักษรเบรลล์ จำนวน 2 โรงเรียน คอื โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร

และโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความ

จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

พ.ศ. 2557  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด  หน้าที่ 278  ลำดับที่ 15) 
 

โครงการมอบใบประกาศนียบัตรนักเรยีนที่สำเร็จการศึกษา   จำนวน    135,000  บาท  

และประชุมก่อนปิดภาคเรยีน    

เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าใช ้จ ่ ายในการจ ัดทำโครงการมอบ

ประกาศนยีบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  ระดับช้ันประถมศึกษาปี

ที่ 6  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ประชุมผู ้ปกครองนักเรียนระดับชั ้นอนุบาล ประชุมพนักงานครู

เทศบาลก่อนปิดภาคเรียน ค่าจัดทำหนังสือประจำรุ ่นนักเรียนที่

สำเร็จการศึกษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู ้ปกครอง

นักเรียน แขกผู้มีเกียรติ พนักงานครู   ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์   ค่า

จัดสถานที่  ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบสำหรับครูและนักเรียนที่

ได้รับรางวัลครูดีเด่นและนักเรียนดีเด่นด้านต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น

ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯ พ.ศ. 2559  

ข้อ  6  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด  หน้าที่ 277  ลำดับที่ 14) 

128 



 

โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและ   จำนวน    700,000  บาท 

แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคและระดับประเทศ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ

จัดทำร้านนิทรรศการจัดทำเอกสารในการออกร้านนิทรรศการ 

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการค่าเช่าที่พัก  และค่าเบี้ยเลี้ยงของ

พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  พนักงานจ้างฯ  นักเรียน  

เจ ้ าหน ้าท ี ่   ในการเข ้ าร ่ วมงานว ิ ชาการท ั ้ ง ในระด ับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

และมีความจำเป็น ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯ พ.ศ. 2559  ข้อ  6 

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด  หน้าที่ 273  ลำดับที่ 7) 

 

 โครงการนิเทศการศึกษา       จำนวน      20,000  บาท   

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดทำเอกสารค่าอาหาร 

และเครื่องดื่ม ในการประชุมและนิเทศการศึกษาโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมี

ความจำเป็น ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่า

ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯ พ.ศ. 2559  ข้อ  6  

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด   หน้าที่ 273  ลำดับที่ 8 )  
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โครงการพัฒนาการเรียนรู้นักเรยีนและศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  จำนวน  270,000 บาท   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร  ค่าจา้ง

เหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าจัดทำป้าย  ค่าเบีย้เลีย้ง  ค่า

เช่าที่พัก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุฝกึอบรม ตามโครงการและ

ค่าใชจ้่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด  หน้าที่ 278 ลำดับที่ 16)  
 

โครงการวันครู        จำนวน     50,000     บาท   

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

ค่าอาหารกลางวัน  ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์  ค่าเกียรติบัตร

พร้อมกรอบสำหรับครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นด้านต่างๆ ค่าจัด

สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นฯลฯ 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯ พ.ศ. 2559  ข้อ  6  (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด หนา้ที่ 278 ลำดับที่ 17)  
 

โครงการแข่งขัน  SBMLD โรงเรยีนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด    จำนวน  50,000  บาท   

 -  เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค่าใช ้จ ่ายในการแข่งข ันกิจกรรมตาม

โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา

ท้องถิ่น ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าโล่

รางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการและค่าจัดทำเกียรติบัตร 

ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯ 

พ.ศ. 2559 ข้อ 6 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 

2565)  เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด  หน้าที่ 270  ลำดับที่ 1)   
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โครงการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ   จำนวน     80,000    บาท   

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการคัดเลือกนักเรียนตัวแทน 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการระดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเกียรติบัตร   

ค่าจัดสถานที่ และสำหรับเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำข้อสอบ

และรางวัลสำหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทน  และค่าใช้จ่ายอื ่นที่

เก ี ่ ยวข ้องและม ีความจำเป ็นฯลฯ  เป ็นไปตามระเบ ียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯ 

พ.ศ. 2559  ข้อ  6  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 

2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  หนา้ที่ 274  ลำดับที่ 10)   
 

โครงการแข่งขันทักษะทางวชิาการร่วมกับสำนักงาน จำนวน     150,000    บาท   

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ย

เลี้ยง ค่านำ้มันเชือ้เพลิง  และค่าเช่าที่พักของพนักงานครู นักเรียน 

เจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

และมีความจำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 

2559  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด หนา้ที่ 275 ลำดับที่ 11) 
 

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา     จำนวน    160,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำ

หลักสูตรสถานศึกษาและการฝึกอบรมครูในการพัฒนาการใช้

หลักสูตรโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ที ่เกี ่ยวข้อง รวมจำนวน 8 แห่ง แห่งละ 20,000 บาท  ตาม

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 

2561 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด หนา้ที่ 272 ลำดับที่ 5) 
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โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน     30,000    บาท 

และทัศนศึกษาดูงาน   

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดทำเอกสาร  ค่าจ้าง 

เหมาทำอาหารและเครื่องดื ่ม ค่าเบี ้ยเลี ้ยงสำหรับเจ้าหน้าที ่ใน

การศกึษาดูงาน ค่านำ้มันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมี

ความจำเป็น  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 

2565) เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด หนา้ที่  277  ลำดับที่  13) 
 

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน จำนวน   6,000,000  บาท 

ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  

-  เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) ของโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเงินรางวัลการแข่งขันโครงการ 

SBMLD รวม 8 แห่ง แห่งละ 750,000  บาท  (ลักษณะโครงการ

คัดเลือกก่อนการจัดสรร)  ตามหนังสือ ด่วนที่สุด  มท ที่ 0816.2/ว

3301 ลงวันที่  19 มิถุนายน 2561  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด หนา้ที่ 289 ลำดับที่ 32)   
 

โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดเก็บ    จำนวน   134,400    บาท 

ข้อมูลสารสนเทศของสำนักการศึกษาและโรงเรยีนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตโรงเรยีนในสังกัด

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด  ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line 

:ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi  รวม 8 แห่งๆ ละ 

16,800 บาท  ตามหนังสอื ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลง

วันที่ 19 มถิุนายน 2561  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 – 2565)  เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด หน้าที่ 434 ลำดับที่  3)   
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โครงการอบรมและรณรงค ์ครูวิทยากร แกนนำยาเสพติด  จำนวน     220,000   บาท    

และเจ้าหน้าที่ อปท. ในสถานศึกษาเพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยา

เสพติดในสถานศึกษาและเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมครูแกนนำยา

เสพติดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเช่น  ค่าจัดทำเอกสาร  

ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเป็น

เง ินรางว ัลสำหร ับสถานศึกษาท ี ่ ได ้ร ับรางวั ลการประกวด

สถานศึกษาดีเด่นด้านการดำเนินการป้องกันยาเสพติดและ

ค่าใช้จ่ายอื ่นที ่เกี ่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หนา้ที่ 284  ลำดับที่ 23)   

 

โครงการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก จำนวน    200,000   บาท    

และเยาวชนนอกสถานศึกษา 

-  เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าใช ้จ ่ายในการดำเน ินโครงการ 

ค่าใช้จ่ายในวันพิธีเปิด-ปิดอบรม  ค่าป้ายโครงการ  ค่าตกแต่ง

สถานที่ ค่าคู่มอืประกอบการอบรม ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าเกียรติ

บัตรแก่ผู ้เข้ารับการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากรค่าเบี ้ยเลี ้ยง 

ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

ค่าที่พัก  ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าพาหนะสำหรับผู้เข้ารับการ

อบรม  ค่าวัสดุ เครื่องเขียน  อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการอบรม  ค่าเบี้ย

เลี้ยงระหว่างการฝึกซ้อมเก็บตัวนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างการ

แข่งขันกีฬา  ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬาฯ ค่าวัสดุ

วิทยาศาสตร์การแพทย์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความ

จำเป็น ฯลฯ  (ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร) ตาม

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19 มิถุนายน 

2561 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด หนา้ที่ 298 ลำดับที่ 49) 
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โครงการส่งเสรมิรักการอ่าน     จำนวน    200,000    บาท   

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรม 

รักการอ่านในสถานศึกษาเช่น  ค่าจัดซื้อวัสดุ   จัดทำป้ายเพื่อ

ส่งเสริมรักการอ่าน จา้งพิมพ์เอกสาร แผ่นพับ  ค่ารางวัลผู้ใช้บริการ

ห้องสมุดดีเด่น ค่าซื้อหนังสือตำราเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้า

ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ โดยตั้งไว้รวม 4 โรงเรียน  (ลักษณะเป็น

โครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)   ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่  มท 

0816.2/ว 3274  ลงว ันที ่   19 มิถ ุนายน 2561  (เป ็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หนา้ที่ 285 ลำดับที่ 25)   
 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของนักเรยีนสำหรับเป็นฐาน   จำนวน   400,000     บาท

ในการจัดการศึกษาตลอดชีวติ 

- เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดซือ้วัสดุ อุปกรณ์ สื่อต่าง ๆ  

ค่าปรับปรุง  ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด 

และค่าใช้จ่ายอื ่นที ่เกี ่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ จำนวน 8 

โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 

0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าที่ 286 

ลำดับที่ 26) 
 

 โครงการพัฒนาการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  จำนวน    800,000    บาท    

 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ห้องสมุด ตู้ ชั้นวางหนังสือ 

ซื้อหนังสือ และเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ดและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น

ฯลฯ จำนวน 8 โรงเรียนๆละ 100,000 บาท ตามหนังสือ ด่วนที่สุด 

ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่  19 มิถุนายน 2561  (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าที่ 

272  ลำดับที่ 6)   
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โครงการส่งเสรมิการจัดกระบวนการเรียนการสอนและ  จำนวน   100,000    บาท   

การบรหิารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษา 

พอเพียงสู่ “การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

และมีความจำเป็นฯลฯ  (ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการ

จัดสรร)  ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่  19 

มิถุนายน 2561 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด หนา้ที่ 290 ลำดับที่ 34)   
 

โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา จำนวน     50,000    บาท   

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

และมีความจำเป็นฯลฯ  (ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการ

จัดสรร)  ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19 

มิถุนายน 2561 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด หนา้ที่ 292 ลำดับที่ 37) 
 

ใช้จ่ายในการนิเทศติดตามและประเมินผลบรหิาร   จำนวน   2,000,000  บาท   

การจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

และมีความจำเป็น ฯลฯ  (ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการ

จัดสรร) ตามหนังสอื ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่  19 

มิถุนายน 2561 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 

2565)  เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด หน้าที่ 296 ลำดับที่ 46) 
 

ใช้จ่ายในการส่งเสรมิองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จำนวน      500,000  บาท   

ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุ และค่าใชจ้่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

และมีความจำเป็น ฯลฯ  (ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการ

จัดสรร) ตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่  19 

มิถุนายน 2561  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 

2565  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หนา้ที่ 296 ลำดับที่ 47) 
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โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผน  จำนวน   500,000    บาท   

และงบประมาณทางการศึกษา 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

และมีความจำเป็นฯลฯ  (ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการ

จัดสรร) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 

19 มิถุนายน 2561   (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หนา้ที่ 292 ลำดับที่ 36)   

 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน  762,000   บาท 

-   เพ ื ่ อ เป ็ นค ่ า ใช ้ จ ่ าย ในการ เด ิ นทาง ไปราชการ 

ค่าลงทะเบียนในการอบรมของพนักงานครูเทศบาลตามหนังสือด่วน

ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่  19 มิถุนายน 2561 (เป็นไป

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด 

หนา้ที่ 285 ลำดับที่ 24)  

 

เงนิอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู  จำนวน   70,000   บาท 

ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ

ครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  

2562  

 

เงนิอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู  จำนวน   2,430,000  บาท 

ที่สังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ

ครูที่สังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ

ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  
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ค่าจัดการเรยีนการสอนรายหัวระดับอนุบาล   จำนวน   1,431,000  บาท  

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเรียนการสอนรายหัวระดับ

อนุบาล  อัตราคนละ  850 บาท/คน/ภาคเรียน/2 ภาคเรียน  จำนวน  

842 คน  ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 

มิถุนายน 2561 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด หนา้ที่ 299 ลำดับที่ 51)  

 

ค่าจัดการเรยีนการสอนรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน   183,600    บาท 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายการเรียนการสอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด  อัตราคนละ 1,700 บาท/ 

ปีการศึกษา จำนวน 108 คน  ตามหนังสือด่วนที่สุด ที ่  มท 

0816.2/ว 3274 ลงว ันท ี ่  19 ม ิถ ุนายน 2561 ( เป ็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หนา้ที่ 299 ลำดับที่ 52) 

  

ค่าจัดการเรยีนการสอนรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน   64,600   บาท 

หนองหญ้าม้า 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายการเรียนการสอนรายหัวระดับ 

ศูนย์พัฒนาเด็กหนองหญ้าม้าอัตราคนละ 1,700 บาท/ปีการศึกษา  

จำนวน 38 คน  ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว 3274  ลง

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หนา้ที่ 300 ลำดับที่ 53) 
 

 

 

 

 

137 



 

ค่าจัดการเรยีนการสอนรายหัวระดับประถมศึกษา   จำนวน   6,180,700  บาท  

 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเรียนการสอนรายหัวระดับ

ประถมศึกษา  อัตราคนละ 950 บาท  / ภาคเรียน /2 ภาคเรียน

จำนวน   3,253 คน  ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว 3274 

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หนา้ที่ 300 ลำดับที่ 54) 

  

ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับอนุบาล   จำนวน    168,400    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับอนุบาล  

อัตราคนละ 100 บาท/ภาคเรียน/2 ภาคเรียน  รวม 842 คน ตาม

หนังสือด่วนที่สุด  ที่  มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 

2561 (เป ็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด หนา้ที่ 301 ลำดับที่ 56) 

 

ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จำนวน   21,600   บาท   

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด  อัตราคนละ 200 บาท/ปีการศกึษา  

รวม 108 คน  ตามหนังสอื ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง

วันที่ 19 มิถุนายน 2561  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 – 2565) เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด หน้าที่ 294 ลำดับที่ 41) 

 

 ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า  จำนวน       7,600    บาท 

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า อัตราคนละ 200 บาท/ปีการ 

ศกึษา  รวม 38 คน ตามหนังสอื ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 

3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  (เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าที่ 

294 ลำดับที่ 40) 
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ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับประถมศึกษา   จำนวน   1,268,700  บาท  

 -  เพื ่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับ

ประถมศึกษาอัตราคนละ  195  บาท/ภาคเรียน/2 ภาคเรียน  

รวม  3,253  คน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หนา้ที่ 300 ลำดับที่ 55) 

 

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนระดับอนุบาล   จำนวน    362,100   บาท   

-  เพื่อจ่ายอัตราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน/2 ภาคเรียน  

จำนวน 842 คน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว 3274  

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 – 2565) เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด หน้าที่ 303 ลำดับที่ 62) 
  

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน      46,500    บาท 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

-  เพื่อจ่ายอัตราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน/2 ภาคเรียน  

จำนวน 108 คน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว 3274  

ลงวันที่  19 มิถุนายน 2561 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 – 2565) เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด หน้าที่ 293 ลำดับที่ 38) 

 

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า  จำนวน 16,400 บาท 

-  เพื่อจ่ายอัตราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน/2 ภาคเรียน  

จำนวน  38 คน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว 3274  

ลงวันที่  19 มิถุนายน 2561 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 – 2565) เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด หน้าที่ 293 ลำดับที่ 39) 
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ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนระดับประถมศึกษา   จำนวน   1,561,500   บาท   

-  เพื่อจ่ายอัตราคนละ 240 บาท/ภาคเรียน/2 ภาคเรียน   

จำนวน 3,253 คน  ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว 3274   

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หนา้ที่ 301 ลำดับที่ 58) 

 

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนระดับอนุบาล     จำนวน    252,600    บาท  

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล  

อัตราคนละ  300 บาท/ภาคเรียน/2 ภาคเรียน รวม 842 คน  

ตามหนังสอื ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19 

มิถุนายน 2561 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 

2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าที่ 303 ลำดับที่ 63) 

 

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   จำนวน  32,400 บาท   

 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเมืองร้อยเอ็ด  อัตราคนละ 300 บาท/ปีการศกึษา รวม 108 

คน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 

มิถุนายน 2561  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-

2565)  เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด หน้าที่ 295 ลำดับที่ 44) 

   

 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า จำนวน   11,400    บาท 

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กหนองหญ้าม้า  อัตราคนละ 300 บาท/ปีการศึกษา  รวม 

38 คน ตามหนังสือ  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 

19 มิถุนายน 2561  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 

2561-2565)  เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด หนา้ที่ 295 ลำดับที่ 45) 
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ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา     จำนวน    1,171,100   บาท 

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา  

อัตราคนละ 360 บาท/ปีการศกึษา รวม 3,253 คน ตามหนังสือ  

ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19  มิถุนายน  2561  

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด หนา้ที่ 301  ลำดับที่ 57) 

 

ค่าหนังสือเรยีนระดับอนุบาล  - ป.6    จำนวน   2,426,200   บาท  

-  เพื ่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนระดับอนุบาล - ป.6 

จำนวน  4,095 คน จ่ายตามอัตราที ่กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นกำหนด ระดับอนุบาล  คนละ 200 บาท/ปีการศึกษา  ป.1 

คนละ 625 บาท, ป.2 คนละ 619 บาท, ป.3 คนละ 622 บาท, ป.4 

คนละ 673 บาท , ป.5 คนละ 806 บาท, ป.6 คนละ 818 บาท/ปี

การศกึษา  ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 

มิถุนายน 2561 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด หนา้ที่ 303  ลำดับที่ 64) 

 
 

ค่าหนังสือเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน     21,600    บาท   

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจำนวน 108 คน  จ่ายตามอัตราที่กรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด  คนละ 200 บาท/ปี

การศึกษาตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว 3274 ลง

วันที่ 19 มิถุนายน 2561  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด หนา้ที่ 294  ลำดับ

ที่ 42) 
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 ค่าหนังสือเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า   จำนวน      7,600    บาท  

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หนองหญ้าม้า  จำนวน 38 คน จ่ายตามอัตราที่กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นกำหนด  คนละ 200 บาท/ปีการศกึษาตาม

หนังสือด่วนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 

2561  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด หนา้ที่ 295  ลำดับที่ 43) 

 

ค่าอาหารกลางวันระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   จำนวน  17,457,000  บาท   

โรงเรยีนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด    

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับหนักเรียนระดับ  

ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้าฯ จำนวน  

359  คน ๆ ละ  15 บาท รวม 200 วัน  เป็นค่าอาหารกลางวัน

สำหรับหนักเรียนระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จำนวน  4,095 คน คนละ 20 บาท  รวม 

200 วัน 100% ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลง

วันที่ 19 มิถุนายน 2561  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565)เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด หนา้ที่ 283  ลำดับที่ 22) 

 

ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล   จำนวน    529,200    บาท  

เมืองร้อยเอ็ด   

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จำนวน  108 คน  

คนละ 20 บาท รวม 245 วัน 100%  ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 

มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19  มิถุนายน 2561  (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด  หน้าที่ 283  ลำดับที่ 22)   
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ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า  จำนวน    186,200    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันจำนวน  38 คน คนละ 

20 บาท รวม 245 วัน 100%  ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่ มท 

0816.2/ว 3274 ลงวันที ่ 19 มิถ ุนายน 2561  (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หนา้ที่ 284 ลำดับที่ 22)  
 

ค่าอาหารกลางวันนักเรยีนโรงเรยีนกีฬาท้องถิ่น  จำนวน   1,800,000   บาท  

จังหวัดร้อยเอ็ด 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน คนละ 

150 บาท รวม 200 วัน 100% ตามหนังสือด่วนที ่สุด ที ่ มท 

0816.2/ว 3274  ลงวันที ่ 19 มิถุนายน 2561  (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หนา้ที่ 284 ข้อ 22) 

 

ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็กยากจนระดับประถมศึกษา  จำนวน  1,301,200 บาท  

-  เพื่อจ่าย อัตราคนละ1,000 บาท/ปีการศึกษา จำนวน 

3,253 คน เบิกจ่ายในอัตรา 40% รวม 1,301 คน ตามหนังสือ

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่  19 มิถุนายน 2561  

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล

เมืองรอ้ยเอ็ด หนา้ที่ 299 ลำดับที่ 50)   

 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม     จำนวน    50,000      บาท 

- เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าปร ับปร ุงซ ่อมแซมคร ุภ ัณฑ ์และ

สิ่งก่อสร้าง เช่น รถหกล้อ รถบัส เครื่องปรับอากาศ  คอมพิวเตอร์  

อาคารเรียนและอาคารประกอบ และครุภัณฑ์อื่นในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
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ค่าวัสดุ      รวม      20,617,900    บาท 

ค่าอาหารเสริม (นม)     จำนวน   20,177,900    บาท 

 -  ค่าอาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาล – ช้ันประถมศึกษาปี 

ที่  6 ตั้งไว้ 7,846,900 บาท   โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดซือ้อาหารเสริม (นม) จำนวน   

4,095  คน ๆ ละ  7.37  บาท  รวม 260 วัน  

-  ค่าอาหารเสริม (นม)  ระดับอนุบาล – ช้ันประถมศึกษาปี 

ที่  6 ตั้งไว้ 11,936,100   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดซือ้ 

อาหารเสริม (นม)  โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดและโรงเรียนเมือง

ร้อยเอ็ด จำนวน  6,229  คน คนละ  7.37  บาท  รวม  260  วัน   

-  ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด  ตั้งไว้ 207,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ

อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

จำนวน 108  คน คนละ 7.37 บาท รวม  260  วัน   

-  ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า 

 ตั้งไว้ 72,900   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหาร

เสริม (นม)  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า  จำนวน 38 

คน คนละ 7.37 บาท รวม  260  วัน   

-   ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนกีฬาท้องถิ ่นจังหวัด

ร้อยเอ็ด ตั้งไว้  115,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ

อาหารเสริม (นม) โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 60 

คน คนละ 7.37 บาท รวม  260 วัน     

 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่   

19  มิถุนายน  2561  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-

2565) เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด หนา้ที่ 281-282  ลำดับที 21)   
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 วัสดุสำนักงาน      จำนวน       100,000    บาท 

 -  เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อวัสดุสำนักงาน ค่าจัดพิมพ์

วารสารการศึกษารายภาคเรียน  เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการ

เรียนการสอนของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ดปีการศกึษาละ 2 ครัง้   

   

 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     จำนวน       10,000 บาท 

 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ เช่น สายไฟฟ้า 

หลอดไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  

สำหรับใช้ปรับปรุงวัสดุไฟฟ้าที่ชำรุด  ที่อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในสังกัดเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด 

 

 ค่าวัสดุก่อสร้าง     จำนวน      300,000 บาท 

 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ปรับปรุง

พืน้ที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมอืงร้อยเอ็ดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและค่าใช้จ่ายอื่นที่

เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี ้  

 

 วัสดุการเกษตร     จำนวน       30,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ดินปลูก        

หญ้าปลูก พรรณไม้เทียม หนิกรวดแม่นำ้ หนิภูเขา ค่าปรับปรุง 

ภูมทิัศน์  และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น   
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งบลงทุน      รวม  1,250,000   บาท 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม  1,250,000  บาท 

 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม   จำนวน   1,200,000  บาท 

 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 

และอาคารประกอบ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

รวม 8 โรงเรียนๆ ละ 150,000 บาท  ตามหนังสือด่วน

ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่  14  มิถุนายน  2560   

(เป ็นไปตามแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด หนา้ที่ 94  ลำดับที 5)   

โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำหลังห้องประชุม จำนวน    50,000  บาท 

ปทุมเพชรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำหลังห้องประชุม

ปทุมเพชรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปลี่ยน

ชักโครก กั้นห้องน้ำและใส่ประตู จำนวน  4 ห้อง (ตาม

แบบแปลนเทศบาลฯ)(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 

2561-2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าที่ 123 ลำดับที่ 

70) 
 

หมวดรายจา่ยอื่น     จำนวน       50,000 บาท 

 -  เพ ื ่ อจ ่ าย เป ็นค ่ าตอบ แทนคณะกรรมการและ

ค่าตอบแทนให้แก่สถาบันการศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษาที่

จ ัดการเร ียนการสอนระดับปริญญาตรีศ ึกษาศาสตร์  หรือ

การศึกษาหรือครุศาสตร์ขึ้นไป ในการดำเนินการสอบคัดเลือก

กรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างฯ ที่

ปฏิบัติหน้าที ่ในสถานศึกษาของรัฐ เพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งเป็น

พนักงานครูเทศบาล  และสำหรับดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ

แต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งครูผู้ช่วย 
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งบอุดหนุน    รวม    24,916,000          บาท 

  เงนิอุดหนุนส่วนราชการ  จำนวน     24,916,000  บาท   

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับ 

อนุบาล - ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดและโรงเรยีน 

อนุบาลร้อยเอ็ด  จำนวน 6,229 คนๆ ละ 20 บาท รวม 200 วัน 

แยกเป็น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด4,145 คน และโรงเรียนเมือง

ร้อยเอ็ด  2,084  คนตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่  มท 0816.2/ว 3274  

ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 

2561 – 2565) เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด  หนา้ที่ 283 ลำดับที่ 22)   
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งานระดับมัธยมศกึษา     รวม    17,870,200    บาท 

งบบุคลากร       รวม  4,960,900    บาท 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     รวม  4,960,900    บาท 

เงนิเดือนพนักงาน                     จำนวน   3,584,500   บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาลพร้อม

เงินปรับปรุงเงนิเดือน    
 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     จำนวน    625,200    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพ เงินค่าตอบแทนรายเดือน

ให้กับพนักงานครูเทศบาล  ระดับมัธยมศกึษา โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด   
 

 เงนิวิทยฐานะ         จำนวน   751,200 บาท 

 -  เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ สำหรับพนักงานครูเทศบาล  

ที่มสีิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ 
 

งบดำเนินการ          รวม 12,909,300   บาท 

ค่าใช้สอย       รวม 12,909,300   บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนระดับมัธยมศกึษาตอนต้น   จำนวน   1,174,000  บาท 

-   เพื่อจ่ายอัตราคนละ 440 บาท/ภาคเรียน/2 ภาคเรียน   

รวม 1,334 คน  ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274   

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 

2561 – 2565) เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด  หนา้ที่ 302 ลำดับที่ 60)   

 

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย   จำนวน    435,100    บาท  

-  เพื่อจ่ายอัตราคนละ 475 บาท/ภาคเรียน/2 ภาคเรียน  

รวม 458 คน  ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 

2561 – 2565) เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด  หนา้ที่ 302 ลำดับที่ 61)   
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ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนต้น    จำนวน   600,300    บาท  

-  เพื่อจ่ายอัตราคนละ 450 บาท/ภาคเรียน/2 ภาคเรียน   

รวม 1,334 คน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 

2561 – 2565) เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด  หนา้ที่ 304 ลำดับที่ 64)   
 

ค่าเคร่ืองแบบนักเรยีนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย   จำนวน    229,000    บาท  

-   เพื่อจ่ายอัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน/2 ภาคเรียน   

รวม 458 คน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 

2561 – 2565) เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด  หนา้ที่ 304 ลำดับที่ 65)   
 

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น  จำนวน  4,669,000  บาท  

-  เพื่อจ่ายอัตราคนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน/2 ภาคเรียน  

รวม 1,334  คน  ตามหนังสือ  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 – 2565) เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด  หนา้ที่ 304 ลำดับที่ 66)    
 

ค่าจัดการเรยีนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  จำนวน 1,740,400 บาท  

-   เพื่อจ่ายอัตราคนละ 1,900 บาท/ภาคเรียน/2 ภาค

เรียน  รวม 473 คน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 

2561 – 2565) เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด  หนา้ที่ 305 ลำดับที่ 67)   
 

ค่าจัดการเรยีนการสอนรายหัว (Top Up)    จำนวน  384,000   บาท 

ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น   

-  เพื่อจ่ายอัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน/2 ภาคเรียน   

รวม  384  คน ตามหนังสอื ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  (เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  

(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด  หนา้ที่ 305 

ลำดบัที่ 68)   
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ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรยีนยากจนระดับ   จำนวน   1,200,600  บาท   

มัธยมศกึษาตอนต้น  

-  เพื่อจ่ายอัตราคนละ จำนวน  3,000 บาท/ปีการศกึษา   

จำนวน 1,334 คน เบิกจ่ายในอัตรา 30% รวม 400 คน ตาม

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 

2561  (เป ็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด  หน้าที่ 305 ลำดับที่ 69)   

 

ค่าหนังสือเรยีนระดับมัธยมศกึษา ม.1-ม.6    จำนวน   1,705,900   บาท  

-  เพื่อจ่ายตามเกณฑ์ระดับ ม.1 -ม.6  (ม.1 คนละ 764 

บาท , ม.2 คนละ 865 บาท, ม.3 คนละ 949 บาท , ม.4 คนละ 

1,318 บาท , ม.5 คนละ 1,263 บาท , ม.6 คนละ 1,109 บาท ตาม

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 

2561 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด  หน้าที่ 306 ลำดับที่ 70)    

 

ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับมัธยมศกึษาตอนต้น  จำนวน    560,300    บาท  

-  เพื่อจ่ายอัตราคนละ 210 บาท/ภาคเรียน/2 ภาคเรียน    

รวม 1,334 คน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274   

ลงวันที ่ 19 มิถุนายน 2561  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  หน้าที ่ 306 

ลำดับที่ 71)   

 

ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย   จำนวน    210,700    บาท  

-  เพื่อจ่ายอัตราคนละ 230 บาท/ภาคเรียน/2 ภาคเรียน   

รวม 458 คน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง

วันที่ 19 มิถุนายน 2561  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 

2561 – 2565) เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด  หนา้ที่ 306 ลำดับที่ 72)   
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งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ     รวม 2,960,000 บาท 

งบดำเนินการ       รวม 2,960,000 บาท 

ค่าใช้สอย       รวม 2,960,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการเข้าค่ายทางวิชาการ    จำนวน     225,000   บาท    

 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนินโครงการค่าอาหารและ

เครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดทำเอกสารในการเข้าค่ายทาง

วิชาการคณิตศาสตร์ ว ิทยาศาสตร์  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ  

ภาษาจีน  ปฐมวัย  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ศิลปะ สุขศึกษา  พลศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

และมีความจำเป็นฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 

2565) เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด  หนา้ที่ 308 ลำดับที่ 76)   

โครงการประกวดวงดนตร"ีพลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล"  จำนวน    135,000    บาท    

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลการประกวดดนตรี ค่าโล่รางวัล  

ค่าถ้วยรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ  ค่าเกียรติบัตร 

ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าอาหารว่างและเครื ่องดื ่ม ค่า

ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื ่นที ่เกี ่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ 

(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน

การจัดงานฯ พ.ศ. 2559)  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 

2561 – 2565) เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด  หนา้ที่ 307 ลำดับที่ 74)   

โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ      จำนวน    2,600,000   บาท    

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูสอนภาษาต่างประเทศที่

ปฏิบ ัต ิการสอน มาทำการสอนนักเร ียนในสังก ัดเทศบาล และ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  และมีความจำเป็น ฯลฯ ระเบียบการจ้างครู

ต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง (เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 

2561 – 2565)  เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด หนา้ที่ 307  ลำดับที่ 75)  
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แผนงานสาธารณสุข 

 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    รวม 6,893,000      บาท 

งบบุคลากร       รวม 5,410,200      บาท 

เงนิเดือน(ฝ่ายประจำ)      รวม 5,410,200      บาท 

เงนิเดือนพนักงาน             จำนวน   3,760,800     บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตาม

ตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัตพิร้อมทั้งเงนิปรับปรุงเงินเดือน 

 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     จำนวน     72,900 บาท 

- เพ ื ่ อจ ่ าย เป ็นค ่ าตอบแทนราย เด ือนให ้ กั บ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  ระดับ  8  จำนวน  1  อัตรา  

และเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้

ปฎิบัติงานด้านสาธารณสุข  (พ.ต.ส.)  และเงินเพิ่มค่าครองชีพ

ช่ัวคราวพนักงานเทศบาล    

 

เงนิประจำตำแหน่ง      จำนวน    121,200 บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงาน

เทศบาลผู้มสีิทธิ์ได้เงินประจำตำแหน่งทุกประเภท 

 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จำนวน    1,432,300    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงาน

จา้งฯ   ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      จำนวน    23,000      บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวให้กับพนักงาน 

จา้งฯ    ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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งบดำเนินการ       รวม   1,442,000 บาท 

ค่าตอบแทน       รวม     131,800        บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จำนวน   14,400        บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ที่มาปฏิบัติ

ราชการนอกเวลาราชการ   ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ

ปกติ   หรอืงานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ   ฯลฯ   
 

ค่าเช่าบ้าน       จำนวน    84,000      บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์

ได้รับตามระเบียบฯ 
 

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จำนวน      33,400 บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศกึษาบุตรพนักงาน

เทศบาล  ตามสิทธิ์ที่จะได้รับตามระเบียบฯ 
 

ค่าใช้สอย       รวม 1,305,200     บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร             จำนวน    421,200    บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างเหมาแรงงาน

บุคคลภายนอก  เพื่อปฏิบัติงานเก็บเงินค่าขยะในชุมชน  และ

รายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้   เช่น  ค่าเข้าปก

หนังสือ ค่าระวางบรรทุกสิ่งของค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นต้น 

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้   
 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จำนวน    24,000    บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  และค่าเช่าที่พัก

เดินทางให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างฯ ที่ตอ้งเดินทาง

ไปราชการหรอืเข้ารับการอบรมต่างท้องถิ่น หรือมีการโอนย้าย 
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หรอืเข้ารับการอบรมสัมมนา พรอ้มทั้งค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  

(กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ของเจา้หนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม)    

 

โครงการบริการต่อใบอนุญาตสถานประกอบการ       จำนวน     30,000    บาท   

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

- เพื่อใช้จ่ายในโครงการ อาทิเช่น กิจกรรมให้บริการ

ต่อใบอนุญาตสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ.2535 ค่าตอบแทนปฏิบ ัต ิงานนอกเวลา

ราชการ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ในการดำเนินงานตามโครงการ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าที่ 438 ลำดับ

ที่ 3)    

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ จำนวน     100,000    บาท   

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

- เพื่อใช้จ่ายในโครงการ  อาทิเช่น  การจัดกิจกรรมอบรม

ผู้ประกอบการค้าในตลาด  การจัดกิจกรรมรณรงค์  Big  Cleaning  

day  กิจกรรมรณรงค์สุขาน่าใช้ถูกใจชาวตลาด  กิจกรรมรณรงค์

อาหารปลอดภ ัย ใส ่ ใจส ุขภาพ ก ิจกรรมส ่ ง เสร ิมส ุ ขภาพ

ผู้ประกอบการ กิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กิจกรรมรณรงค์การ

จัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในตลาด  กิจกรรมควบคุมและเฝ้า

ระวังสัตว์และแมลงนำโรคในตลาด  จ่ายเป็นค่ารับรองพิธีการ    

ค่าตอบแทนวิทยากร    ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการปรับปรุง

ตลาดให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ตลาดน่าซื้อ  เช่น  ระบบระบาย

อากาศ  ระบบระบายน้ำ  จุดตรวจสารปนเปื้อนในตลาด  ตลอดจน

ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ  (เป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการ 
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กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2546 

มาตรา 16 และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง ตลาด พ.ศ. 

2543) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปี  (พ.ศ. 2561-2565)  

หนา้ที่  373 ลำดับที่ 24)   

 

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน    จำนวน     50,000     บาท   

สถานบริการแต่งผม-เสริมสวย   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   

-  เพื่อใช้จ่ายในโครงการ  อาทิเช่น  กิจกรรมอบรมช่าง

ผม-เสริมสวย  กิจกรรมประกวดสุดยอดร้านแต่งผม-เสริมสวย  

สะอาดปลอดภัยน่าใช้บริการ  สนับสนุนส่งเสริมและขยายผลการ

ดำเนินงานของชมรมช่างผม-เสริมสวย  จ่ายเป็นค่าตอบแทน

วิทยากร  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าจัดทำสื่อ

ประชาสัมพันธ์  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ฯลฯ  ตลอดจนค่าใช้จ่าย

อื ่น ๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ   (เป็นไปตาม พรบ.การ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัติเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด เรื่อง 

การควบคุมกิจการที ่เป ็นอันตรายต่อสุขภาพ)   (เป ็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หนา้ที่ 372 ลำดับที่ 23)   

 

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ   จำนวน    90,000     บาท   

-  เพื่อใช้จ่ายในโครงการ  อาทิเช่น  กิจกรรมอบรมผู้

ประกอบกิจการตรวจประเมินด้านการสุขาภิบาล   อาชีวอนามัย

และความปลอดภัยในการทำงาน  จ่ายเป็นค่ารับรองพิธีการ  เช่น  

ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครื ่องดื ่ม  ค่าจัดทำสื่อ

ประชาสัมพันธ์  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   ในการดำเนินงานตาม

โครงการ  กิจกรรมประกวดสถานประกอบการ  เช่น  ร้านนวด/

สปา/โรงแรม/อพาร์ทเม้นท์/ ร ้านซ่อมรถจักรยานยนต์/สถาน

ประกอบการผลิตนำ้ดื่มและน้ำแข็ง  เป็นต้น  (เป็นไปตาม พรบ.การ 
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สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัติเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด เรื่อง 

การควบคุมกิจการที ่ เป ็นอันตรายต่อสุขภาพ)   (เป็ นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หนา้ที่ 374 ลำดับที่ 25)    
 

โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม    จำนวน    270,000  บาท    

 -  เพื่อใช้จ่ายในโครงการ  อาทิเช่น  จัดกิจกรรมประกวด

สุดยอดชุมชนหน้าบ้านน่ามอง  จัดกิจกรรมรณรงค์โรงเรียนเชิงนิเวศ  

:  Eco  School  สนับสนุนส่งเสริมและขยายผลการดำเนินงานธนาคาร

ขยะรีไซเคิลในโรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาสิ ่งแวดล้อม  จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  วัสดุ

อุปกรณ์  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่ารางวัลการประกวดสุด

ยอดชุมชนหน้าบ้านน่ามอง  ค่าอาหารเครื ่องดื ่ม  การจัดทำสื่อ

ประชาสัมพันธ์  เป็น  ตลอดจนค่าใช้จ่าย อื่นๆ  ในการดำเนินตาม

โครงการ (เป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542) (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หนา้ที่ 389 ลำดับที่ 1)   

 

โครงการสุขาน่าใช้           จำนวน    60,000   บาท   

-  เพื่อใช้จ่ายในโครงการ  อาทิเช่น กิจกรรมอบรม กิจกรรม

ประกวดส ุดยอดส ้วม ก ิจกรรมรณรงค ์ส ้วมสะอาดในสถาน

ประกอบการส่งเสริมการท่องเที ่ยว  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจ

ประเมิน  ค่าอาหารและเครื ่องดื ่ม  ค่าจัดทำสื ่อประชาสัมพันธ์  

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   ค่าเกียรติบัตร  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน

การดำเนินงานตามโครงการ   (ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข

ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 

2561-2565)  เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด หนา้ที่ 375 ลำดับที่ 26)  
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โครงการอาหารปลอดภัย     จำนวน   80,000    บาท   

-  เพื ่อใช้จ ่ายในโครงการ  อาทิเช่น  กิจกรรมอบรม

ผู้ประกอบการร้านอาหาร / แผงลอยจำหน่ายอาหาร  กิจกรรม

ตรวจประเมินมาตรฐาน  อาหารสะอาดรสชาติอร่อย  กิจกรรม

รณรงค์อาหารปลอดภัย  กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ  สนับสนุน

ส่งเสริมและขยายผลการดำเนินงานของชมรมร้านอาหาร  เทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด  จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารเครื่องดื่ม  

ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ใน

การดำเนินงานโครงการ  (เป็นไปตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง สถานที่จำหน่าย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร)    (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หนา้ที่ 371 ลำดับที่ 22)    

 

โครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน     จำนวน    50,000    บาท    

-  เพื่อใช้จ่ายในโครงการ  อาทิเช่น กิจกรรมอบรมผูส้ัมผัส

อาหาร  กิจกรรมตรวจประเมินโรงอาหารในสถานศึกษา กิจกรรม

รณรงค์อาหารปลอดภัยในสถานศกึษา  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจ

ประเมิน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าจัดทำสื่อ

ประชาสัมพันธ์  ตลอดจนค่าใชจ้่ายอื่น ๆ   เช่น  ค่าเกียรติบัตร  ป้าย

รับรองมาตรฐาน  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานตาม

โครงการ   (เป็นไปตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศ

บัญญัติเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและ

สถานที ่สะสมอาหาร)    (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 

2561-2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หนา้ที่ 376 ลำดับที่ 27)     
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 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจสถานประกอบการ  จำนวน    50,000    บาท   

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

- เพื่อใช้จ่ายในโครงการ อาทิเช่น กิจกรรมสำรวจสถาน

ประกอบการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

กิจกรรมให้ความรู ้เก ี ่ยวกับการขออนุญาตและกฎระเบียบใน

ประกอบการสำหร ับสถานประกอบการท ี ่ต ้องควบค ุมตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ  ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์   ตลอดจนค่าใช้จ่าย

อื่นๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าที่ 437 ลำดับที่ 2)   

  

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม     จำนวน      80,000    บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  เครื่องใช้

สำนักงาน  รถยนต์  เครื่องจักร  เป็นต้น  และรายจ่ายอื่นที่เข้า

ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้   

 

ค่าวัสดุ       รวม      5,000        บาท 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่              จำนวน      5,000        บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าจา้งถ่ายรูป   ค่าจ้างถ่ายรูป 

ล้างอัดขยายรูป  แผ่นป้าย  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน  สี  ฯลฯ 

ที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี ้  
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งบลงทุน      รวม    40,800    บาท 

 ค่าครุภัณฑ์      รวม    40,800    บาท  

 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    จำนวน    40,800        บาท 

 - จัดซือ้รถจักรยานยนต์ ตั้งไว้  40,800  บาท  เพื่อจ่ายเป็น

ค่าจัดซือ้รถจักรยานยนต์  จำนวน 1 คัน ประกอบด้วย 

- เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 CC  

     - ระบบเกียร์ธรรมดา 

          - ระบบเบรก ล้อหน้า ดิสก์เบรก, ล้อหลัง ดิสก์เบรก 

          - ระบบสตาร์ท อย่างน้อยสตาร์ทด้วยเท้า 

( ต า ม ม า ต ร ฐ า น ค ร ุ ภ ั ณ ฑ ์ )  ( ต า ม ห น ั ง สื อ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9  มิถุนายน 

2558) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล

เมอืงร้อยเอ็ด หน้าที่ 561 ลำดับที่ 11)  
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข     รวม 9,172,700   บาท 

งบบุคลากร       รวม 8,198,300   บาท 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     รวม 8,198,300   บาท 

เงนิเดือนพนักงาน             จำนวน   5,073,500    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตาม 

ตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัตพิร้อมทั้งเงนิปรับปรุงเงินเดือน   
 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                          จำนวน    222,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับ 

เงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำ

ตำแหน่งและมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับเงินประจำ

ตำแหน่งที่ได้รับอยู่และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน

เทศบาล ที่ได้รับการปรับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่หรือ

ได้รับเงินเดือน  ตามบัญชีอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงรวมถึงเงินค่าครอง

ชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล กรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดและเพื่อ

จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานงานศูนย์บริการสาธารณสุข   
 

เงนิประจำตำแหน่ง         จำนวน   313,200   บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงาน 

เทศบาลผู้มสีิทธิ์ได้เงินประจำตำแหน่งทุกประเภท   
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จำนวน   2,428,100  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างฯ  ที่ปฏิบัติหน้าที่ 

ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง             จำนวน    161,500   บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวให้กับพนักงาน 

จา้งฯ  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
 

       งบดำเนินงาน       รวม       574,400     บาท 

ค่าตอบแทน       รวม       332,400     บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่   จำนวน   144,000     บาท 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแล

ผูสู้งอายุที่มภีาวะพึ่งพิง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

การเบิกค่าใชจ้่าย พ.ศ. 2562   

 

ค่าเช่าบ้าน       จำนวน   180,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใหก้ับพนักงานเทศบาลที่มสีิทธิ์

ได้รับตามระเบียบฯ   
 

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร          จำนวน     8,400      บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนักงาน

เทศบาลฯ ตามระเบียบฯ   
 

       ค่าใช้สอย           รวม       172,000    บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จำนวน     42,000    บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  และค่าเช่าที่พัก

เดินทางให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างฯ ที่ตอ้งเดินทางไป

ราชการหรือเขา้รับการอบรมต่างท้องถิ่น หรอืมีการโอนย้ายหรือเข้า

ร ั บ ก า ร อ บ ร ม ส ั ม ม นา  พ ร ้ อ ม ท ั ้ ง ค ่ า ล งทะ เบ ี ยน ต ่ า ง  ๆ  

(กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม)           
 

โครงการอบรมเครือข่ายป้องกันโรคติดต่อในชุมชน  จำนวน     50,000    บาท   

- เพื่อใช้จ่ายในโครงการ  อาทิเช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  

ค่าอาหารเครื่องดื่ม  ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการตลอดจน

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมอื่นๆ  ในการดำเนินโครงการ  (เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)  

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด หนา้ที่ 376 ลำดับที่  28)    
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 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม     จำนวน     80,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องใช้

สำนักงาน  ยานพาหนะ  อุปกรณ์การแพทย์  และรายจ่ายอื่นที่

เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี ้  
 

ค่าวัสดุ       รวม         70,000     บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ               จำนวน     5,000      บาท 

 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จำเป็นต้องใช้ใน

หน่วยงานนี้  เช่น  หลอดไฟฟ้า  และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจน

วัสดุทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้   

 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จำนวน       5,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าแก๊สหุงต้มในงานศูนย์บริการ

สาธารณสุขและค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้   

 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์    จำนวน      50,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่ายารักษาโรคและเวชภัณฑ์   เครื่องมือ

ทางการแพทย์  เครื ่องมือทางทันตกรรมในงานศูนย์ บร ิการ

สาธารณสุขและค่าวัสดุอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 

 

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง   จำนวน      5,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าซือ้น้ำยาเคมีดับเพลิงและอุปกรณ์

ดับเพลิงอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยภายในศูนย์บริการฯ   

 

ค่าวัสดุก่อสร้าง      จำนวน      5,000      บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้สิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุก่อสร้าง  

เช่น  เหล็ก  หนิ  ปูน  ทราย  ไม้  สังกะสี  สี  แปรงทาส ี ฯลฯ  เพื่อ

ใช้ซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  
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งบเงินอุดหนุน      รวม   400,000     บาท 

เงนิอุดหนุน                                                                รวม      400,000     บาท 

เงนิอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์         จำนวน     400,000     บาท 

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข   

- เพื่อจ่ายในการพัฒนาและสนับสนุนตามแนวทางโครงการ

พระราชดำริด้านสาธารณสุข  จำนวน  20  ชุมชน ๆ ละ  20,000  บาท  

ตามหนังสือ  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072  ลงวันที่  5 กรกฎาคม  

2561   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163 



                                        แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์    รวม      5,205,300    บาท 

 งบบุคลากร       รวม      4,857,500    บาท

 เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     รวม      4,857,500    บาท 

เงนิเดือนพนักงาน             จำนวน    3,612,100    บาท 

-  เพ ื ่อจ ่ายเป ็นเง ินเด ือนพนักงานเทศบาลตาม

ตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติและเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจำปี   
     

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน           จำนวน       67,200    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลที่

ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมาย ว่าดว้ยเงนิเดือนและเงิน

ประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน 

เท ่าก ับเง ินประจำตำแหน่งท ี ่ ได ้ร ับอยู ่และเพ ื ่อจ ่ายเป็น

ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ที ่ได้ร ับการปรับ

เงินเดอืนตามบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่หรือได้รับเงินเดือน  ตาม

บัญชอีัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงรวมถึงเงินค่าครองชีพช่ัวคราวของ

พนักงานเทศบาล กรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดและเพื่อจ่ายเป็น

เงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานกองสวัสดิการสังคม   
 

เงนิประจำตำแหน่ง      จำนวน    103,200    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงาน

เทศบาลผู้มสีิทธิ์ได้เงินประจำตำแหน่งทุกประเภท   
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จำนวน    1,035,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจา้งฯ  

ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในกองสวัสดิการสังคม   
 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จำนวน      40,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน

จา้งฯ  ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในกองสวัสดิการสังคม   
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    งบดำเนินงาน        รวม       347,800     บาท 

      ค่าตอบแทน        รวม         40,800     บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จำนวน      36,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้งฯ ที่มา

ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ   ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา

ราชการปกติ   หรอืงานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ   ฯลฯ 
 

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จำนวน      4,800     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ

พนักงานกองสวัสดิการสังคมตามระเบียบฯ   
 

 ค่าใช้สอย       รวม       277,000      บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร     จำนวน  150,000      บาท 

 -  เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค่าเช ่าที ่ด ิน  ค ่าโฆษณาเผยแพร่  

ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าเย็บหนังสือหรือ

เข้าปกเล่ม  ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายอันเกี ่ยวเนื่องกับการบริการ

ประชาชนในศูนย์บริการประชาชน  และค่าใช้จ่ายอื ่นที ่เข ้า

ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ที่จำเป็นต้องเบิกจ่ายในหน่วยงานนี ้  
 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จำนวน    27,000     บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะ  และค่าเช่าที่พัก

เดินทางให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างฯ ที่ตอ้งเดินทางไป

ราชการหรือเข้ารับการอบรมต่างท้องถิ่น หรอืมีการโอนย้ายหรือเข้า

ร ั บ ก า ร อ บ ร ม ส ั ม ม นา  พ ร ้ อ ม ท ั ้ ง ค ่ า ล งทะ เบ ี ยน ต ่ า ง  ๆ  

(กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม)  
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ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม     จำนวน    100,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินและ

คร ุภ ัณฑ์ต ่าง ๆ  เช ่น  รถยนต ์   โทรโข ่ง   คอมพ ิวเตอร์    

รถจักรยานยนต์  เป็นต้น  ตลอดจนค่าซ่อมแซมอื่น ๆ  ที่เข้า

ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้   
 

 ค่าวัสดุ        รวม        30,000      บาท 

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ               จำนวน    10,000      บาท 

 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จำเป็นต้องใช้ใน

หน่วยงานนี้  เช่น  หลอดไฟฟ้า  และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจน

วัสดุทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้   

 

วัสดุงานบ้านงานครัว      จำนวน    10,000     บาท 

 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว   

เช่น    แก้วน้ำ    จานรอง   ถ้วย  ชาม  ช้อนส้อม  สเปรย์ปรับ

อากาศ  ถังนำ้  ตลอดจนวัสดุทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้   

 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จำนวน     10,000     บาท 

 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่  ยางนอก  ยางในรถยนต์  ,  

รถจักรยานยนต์ ของกองสวัสดิการสังคม  ฯลฯ  ตลอดจนวัสดุทุก

ชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้ที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี ้   
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แผนงานเคหะและชุมชน 

    งานไฟฟ้าถนน       รวม 12,512,700   บาท 

 งบบุคลากร       รวม   7,615,100   บาท 

 เงนิเดือน(ฝ่ายประจำ)      รวม   7,615,100   บาท 

 เงนิเดือนพนักงาน      จำนวน   3,254,000   บาท 

 -  เพื่อจ่ายใหพ้นักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่

ได้รับอนุมัตพิร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงนิเดือน   
 

 เงนิประจำตำแหน่ง      จำนวน     42,000     บาท 

 -  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงาน

เทศบาลผู้มสีิทธิ์ได้เงินประจำตำแหน่งทุกประเภท    
 

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จำนวน   3,945,000   บาท 

 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้กับ

พนักงานจ้างฯ  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง   
 

 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จำนวน     374,100   บาท 

 -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวใหก้ับ

พนักงานจ้างฯ  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง  
 

 งบดำเนินงาน       รวม 4,870,600     บาท 

 ค่าตอบแทน       รวม   254,600      บาท 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         จำนวน   108,000      บาท 

 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ  

ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับ

คำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตาม

ระเบียบฯ  

 

ค่าเช่าบ้าน       จำนวน    120,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลตาม

สิทธิ์ที่ได้รับตามระเบียบฯ   
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เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จำนวน   26,600      บาท 

-  เพื ่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ

พนักงานเทศบาลตามที่มีสทิธิได้รับตามระเบียบฯ   

 

ค่าใช้สอย       รวม   2,446,000   บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร    จำนวน   1,936,000   บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแล

ปร ับปร ุ งสาธารณ ูป โภคต ่ า ง  ๆ ภายใน เขต เทศบาลฯ

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้  

 

 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จำนวน    10,000     บาท 

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  และค่าเช่าที่พัก

เดินทางให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างฯ ที ่ต ้อง

เดินทางไปราชการหรือเข้ารับการอบรมต่างท้องถิ่น หรือมีการ

โอนย้ายหรือเข้ารับการอบรมสัมมนา พร้อมทั้งค่าลงทะเบียน

ต่าง ๆ  (กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจา้หนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม)         

 

 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม     จำนวน    500,000     บาท 

 -  เพื ่อจ ่ายเป ็นค่าซ ่อมแซมบำรุงร ักษาทรัพย์สิน

ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง และซ่อมแซม

ทรัพย์สินอื่น ได้แก่  เครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับงานไฟฟ้า  โคมไฟใต้

น้ำ  นาฬิกาตัง้เวลา  ตูค้วบคุมสัญญาณไฟจราจร และอื่น ๆ  
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 ค่าวัสดุ        รวม   2,170,000  บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จำนวน     800,000   บาท 

 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน

นี ้  เช่น  สายไฟ  หลอดไฟ  และวัสดุอื ่น  ๆ ที ่จัดอยู ่ในวัสดุ

ประเภทนี้   

 วัสดุงานบ้านงานครัว      จำนวน     50,000    บาท 

 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าซือ้วัสดุงานบ้านงานครัว ที่จำเป็นต้อง

ใช้ เช่น  ไม้กวาด  ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด  ถังน้ำ  เสื่อ 

พลาสตกิ  ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้   

 

 วัสดุก่อสร้าง       จำนวน   1,200,000   บาท 

 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการ

ของเทศบาล  เช่น ไม้ หิน ดิน ปูน ทราย ฯลฯ  และวัสดุอื่นๆ  ที่

จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้   

 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จำนวน    100,000    บาท 

 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่  ยางรถยนต์ สายไมล์ ตลับ

ลูกปืน  ฯลฯ   

 

 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย      จำนวน    20,000   บาท 

 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ออก

ปฏิบัติงาน เช่น  เสื้อผ้า  กางเกง  เสื้อสะท้อนแสง  หมวกนิรภัย  

ถุงมอืรองเท้า หรอืวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้   
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งบลงทุน     เป็นเงนิ      27,000    บาท 

ค่าครุภัณฑ์     รวม           27,000    บาท 

ครุภัณฑ์โรงงาน                  จำนวน       10,000     บาท 

- จัดซื ้อสว ่านไฟฟ้าแบบกระแทกไร้สาย    ต ั ้งไว ้    

10,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้สว่านไฟฟ้าแบบกระแทกไร้

สาย  สามารถเจาะได้ทั้งโลหะ ปูน ไม้ ขันสกรูได้ กล่องใส่สว่าน/ 

เครื่องชาร์จ/แบตเตอรี่ ลิเธียม  ไออน แรงดันแบตเตอรี่ 18 โวลต์    

จำนวน  1 ตัว  (นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) (เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าที่ 571 

ลำดับที่ 1)    

 

                  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       จำนวน     17,000       บาท       

- จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตั้งไว้   17,000   บาท  

เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One 

สำหรับงานสำนักงาน (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)  จำนวน  1 ชุด   (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หนา้ที่ 571 ลำดับที่ 3)    
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งานสวนสาธารณะ       รวม 6,523,300    บาท 

งบบุคลากร       รวม 2,433,100    บาท 

 เงนิเดือน(ฝ่ายประจำ)      รวม 2,433,100    บาท 

 เงนิเดือนพนักงาน            จำนวน    627,600   บาท 

-  เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและ

อัตราที่ได้รับอนุมัติพรอ้มทั้งเงนิปรับปรุงเงนิเดือน  
 

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จำนวน   1,667,100   บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่

พนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในกองช่าง   
 

 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จำนวน   138,400     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวใหก้ับ

พนักงานจ้างฯ  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง  
 

    งบดำเนนิงาน       รวม      4,059,200   บาท 

 ค่าตอบแทน       รวม      55,200    บาท 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        จำนวน        7,200    บาท 

 -  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ที่มาปฏิบัติ

ราชการนอกเวลาราชการ   ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ

ปกติ   หรอืงานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ   ฯลฯ   
 

 ค่าเช่าบ้าน       จำนวน      48,000    บาท 

 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลตาม

สิทธิ์ที่ได้รับตามระเบียบฯ   
 

 ค่าใช้สอย       รวม  3,214,000   บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร     จำนวน  2,908,000   บาท 

 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  บุคคลภายนอก  

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้   
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 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จำนวน     6,000    บาท 

 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  และค่าเช่าที่พัก

เดินทางให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างฯ ที่ตอ้งเดินทางไป

ราชการหรือเขา้รับการอบรมต่างท้องถิ่น หรอืมีการโอนย้ายหรือเข้า

ร ั บ ก า ร อ บ ร ม ส ั ม ม นา  พ ร ้ อ ม ท ั ้ ง ค ่ า ล งทะ เบ ี ยน ต ่ า ง  ๆ  

(กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม)         

 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม     จำนวน     300,000   บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่

ชำรุดเสียหาย  ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  และซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น 

ได้แก่ น้ำพุ เครื่องปั้มนำ้  เครื่องตัดหญ้า  เครื่องสูบน้ำ  และอื่น ๆ   

 

 ค่าวัสดุ        จำนวน     790,000    บาท 

 วัสดุงานบ้านงานครัว      จำนวน       40,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จำเป็นต้องใช้ 

เช่น  ไม้กวาด  ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด  ถังน้ำ จอบ  เสียม  

เสื่อพลาสตกิ  ฯลฯ และอื่นๆ ที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้   

 

 วัสดุก่อสร้าง       จำนวน    400,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการของ

เทศบาล   ภายในบึงพลาญชัย  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  และ

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

ในวัสดุประเภทนี้   

 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จำนวน     40,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่  ยางรถยนต์ สายไมล์ ตลับ

ลูกปืน  ฯลฯ 

 

 

172 



 

 วัสดุการเกษตร      จำนวน    300,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น เมล็ดพันธุต้นไม้ 

ดอกไม้   ไม้ประดับ   ปุ๋ยสารจุลินทรีย์   ยากำจัดศัตรูพืชและวัสดุ

อื่น ๆ ที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้  

 

 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย      จำนวน     10,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ออก

ปฏิบัติงาน เช่น  เสื้อผ้า  กางเกง  เสื้อสะท้อนแสง  หมวกนิรภัย  

ถุงมอืรองเท้า หรอืวัสดุอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  

 

งบลงทุน     เป็นเงนิ      31,000    บาท 

ค่าครุภัณฑ์     รวม           31,000    บาท 

ครุภัณฑ์การเกษตร                 จำนวน       31,000     บาท 

- จัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ยหมัก   ตั้งไว้   31,000  บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ยหมัก   จำนวน  1 เครื่อง  

(นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด หนา้ที่ 574 ลำดับ

ที่ 6)    
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งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     รวม  18,889,200   บาท 

   งบบุคลากร        รวม   8,595,600   บาท 

 เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     รวม   8,595,600   บาท 

 เงนิเดือนพนักงาน      จำนวน   1,360,300   บาท 

 -  เพื่อจ่ายใหพ้นักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่

ได้รับอนุมัตพิร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงนิเดือน  (กองช่าง 1,095,900 

บาท , กองสาธารณสุขฯ 264,400 บาท) 

 

 เงนิประจำตำแหน่ง      จำนวน     18,000     บาท 

 -  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงาน

เทศบาลผู้มสีิทธิ์ได้เงินประจำตำแหน่งทุกประเภท   (กองช่าง) 

 

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ              จำนวน      292,400    บาท 

-  เพื่อจ่ายใหก้ับลูกจา้งประจำที่ปฏิบัติหนา้ที่ในงานกอง

สาธารณสุขฯ พร้อมทั ้งเง ินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (กอง

สาธารณสุขฯ) 

 

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จำนวน   6,464,900    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างฯ  ที่ปฏิบัติ

หน้าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   (กองช่าง 894,900 

บาท , กองสาธารณสุขฯ 5,570,000 บาท) 

 

 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จำนวน    460,000    บาท 

-  เพื ่อจ่ายเป็นเง ินเพิ ่มค่าครองชีพชั ่วคราวให ้กับ

พนักงานจา้งฯ  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(กองสาธารณสุขฯ)    
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งบดำเนินงาน       รวม     10,227,800   บาท 

 ค่าตอบแทน       รวม      217,800   บาท 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         จำนวน      209,000   บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ที่มา

ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ   ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา

ราชการปกติ   หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ   ฯลฯ  (กอง

ช่าง 9,000 บาท , กองสาธารณสุขฯ 200,000 บาท) 
 

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จำนวน     8,800      บาท 

-  เพื ่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ

พนักงานเทศบาลตามที่มีสทิธิได้รับตามระเบียบฯ  (กองช่าง) 
 

 ค่าใช้สอย       รวม       8,530,000   บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร     จำนวน    5,916,000   บาท 

-  เพื ่อเป ็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างเหมาแรงงาน

บุคคลภายนอก  ทำความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ถนน  

ทางเท้า และจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  (กองช่าง 1,188,000 บาท , 

กองสาธารณสุขฯ 4,728,000 บาท) 
 

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จำนวน    14,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  และค่าเช่าที่พัก

เดินทางให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างฯ ที่ตอ้งเดินทางไป

ราชการหรือเขา้รับการอบรมต่างท้องถิ่น หรอืมีการโอนย้ายหรือเข้า

ร ั บ ก า ร อ บ ร ม ส ั ม ม นา  พ ร ้ อ ม ท ั ้ ง ค ่ า ล งทะ เบ ี ยน ต ่ า ง  ๆ 

(กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม) (กองช่าง 6,000 

บาท , กองสาธารณสุขฯ 8,000 บาท) 
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โครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   จำนวน  100,000  บาท 

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ารับรองในพิธีการหรือการจัดกิจกรรม

ตามโครงการ เช่น กิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา  ในชุมชน  ใน

ตลาดสด วันสำคัญต่าง ๆ   เช่น  วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็น

ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่า

รางวัลการประกวดตามกลุ่มเป้าหมาย  ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ  ที่

เกี่ยวข้องกับโครงการ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ในการดำเนินงาน

โครงการ  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด หนา้ที่ 395 ลำดับที่  8) (กองสาธารณสุขฯ)

  
 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม     จำนวน   2,500,000   บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน   

รถยนต์ เครื ่องจักร   เป็นต้น  และรายจ่ายอื ่นที ่เข้าลักษณะ

รายจ่ายประเภทนี้  (กองช่าง 500,000 บาท , กองสาธารณสุขฯ 

2,000,000 บาท) 
 

 ค่าวัสดุ        รวม 1,480,000     บาท 

 วัสดุงานบ้านงานครัว      จำนวน    370,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  เข่ง  

ไม้กวาด  ผงซักฟอก ถังรองรับขยะ อื่น ๆ ที่ใชใ้นงานกำจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูลและรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 

(กองช่าง 10,000 บาท , กองสาธารณสุขฯ 360,000 บาท) 
 

 วัสดุก่อสร้าง       จำนวน    500,000    บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น   เหล็ก   

หิน  ปูน  ท่อ  ทราย  ฯลฯ  เพื่อจัดทำฝาท่อ  และซ่อมแซม

ระบบระบายน้ำ  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (กองช่าง) 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จำนวน    350,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  

เช่น  แบตเตอรี่   ยางรถยนต์  สายไมล์  ตลับลูกปืน  ฯลฯ  

(กองช่าง 50,000 บาท , กองสาธารณสุขฯ 300,000 บาท) 
 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์    จำนวน       70,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในงานรักษาความสะอาด  

ฆ่าเชือ้โรค  เช่น  คลอรีน  โซดาไฟ และค่าวัสดุอื่นที่เข้าลักษณะ

รายจ่ายประเภทนี้  (กองช่าง 30,000 บาท , กองสาธารณสุขฯ 

40,000 บาท) 
 

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย      จำนวน    180,000    บาท 

-  เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อวัสดุเครื ่องแต่งกาย  เช่น  

รองเท้า ถุงมอื หมวก เสื้อผ้า  ฯลฯ ให้กับลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน 

ด้านการรักษาความสะอาด  (กองช่าง 30,000 บาท , กอง

สาธารณสุขฯ 150,000 บาท) 
 

วัสดุการเกษตร      จำนวน    10,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  กระสอบ  ป่าน 

กระสอบพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ และค่าวัสดุอื่นที่เข้า

ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  (กองช่าง) 
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งบลงทุน      รวม      65,800     บาท 

ค่าครุภัณฑ์     รวม      65,800     บาท  

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   จำนวน      40,800     บาท 

- จัดซือ้รถจักรยานยนต์ ตั้งไว้  40,800  บาท  เพื่อจ่าย 

เป็นค่าจัดซือ้รถจักรยานยนต์  จำนวน 1 คัน ประกอบด้วย 

- เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 CC  

- ระบบเกียร์ธรรมดา 

- ระบบเบรก ล้อหน้า ดิสก์เบรก, ล้อหลัง ดิสก์เบรก 

- ระบบสตาร์ท อย่างน้อยสตาร์ทด้วยเท้า 

(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0808.2/ว 1134  ลงว ันที ่  9  ม ิถ ุนายน 2558) (เป ็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หน้าที่ 584 ลำดับที่ 33) (กองสาธารณสุขฯ) 

 

ครุภัณฑ์การเกษตร     จำนวน   15,000   บาท 

- จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง  ตั้งไว้  15,000  บาท  เพื่อ

จัดซื้อจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 110 บาร์ 220 

โวลต์  จำนวน  1  เครื ่อง(นอกมาตรฐานครุภัณฑ์)(ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9  มิถุนายน 

2558) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล

เมอืงร้อยเอ็ด หน้าที่ 577 ลำดับที่ 5)   (กองช่าง) 

 

ครุภัณฑก์่อสร้าง     จำนวน   10,000   บาท 

- จัดซื้อรถเข็นปูนแบบล้อเหล็ก ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อ

จัดซื้อรถเข็นปูนแบบล้อเหล็ก  ขนาด  2  ล้อเล็ก  จำนวน 4 คัน  

(นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558) (เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าที่ 579 

ลำดับที่ 12)   (กองช่าง) 
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งานบำบัดน้ำเสีย       รวม  695,800   บาท 

   งบบุคลากร        รวม  425,800   บาท 

 เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     รวม   425,800   บาท 

 เงนิเดือนพนักงาน      จำนวน   238,600   บาท 

 -  เพื่อจ่ายใหพ้นักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่

ได้รับอนุมัตพิร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงนิเดือน   

 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จำนวน     187,200    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างฯ  ที่ปฏิบัติ

หนา้ที่ในกองช่าง    

 

งบดำเนินงาน       รวม        270,000   บาท 

ค่าใช้สอย       รวม        270,000   บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร     จำนวน    270,000   บาท 

-  เพ ื ่อเป ็นค ่าจ ้างเหมาบริการจ้างเหมาแรงงาน

บุคคลภายนอก ปรับปรุงและดูแลงานบำบัดน้ำเสีย และจ้าง

เหมาบริการอื่น ๆ  (กองช่าง ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179 



 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน    รวม       530,000    บาท 

งบดำเนินงาน        รวม       530,000    บาท 

ค่าใช้สอย        รวม       530,000    บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

   โครงการจัดทำระบบและข้อมูลชุมชน   จำนวน    120,000     บาท   

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  ค่าจ้างสำรวจและสรุป 

ข้อมูล ค่าจัดทำแผนชุมชน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้า

ประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถ

ถัวจ่ายกันได้) (เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 

856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  หนา้ 444 ลำดับที่ 1) 
 

โครงการย้ายชุมชน/จัดหาที่อยู่ใหม่ ผู้บุกรุกคลองคูเมือง  จำนวน    50,000     บาท   

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการย้ายชุมชนไปอยู่ ณ ที่ดินแห่ง

ใหม่ สนับสนุนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและปัจจัยที่จำเป็นในการ

ดำรงชีพในการอยู่อาศัย อาทิ มิเตอร์ไฟฟ้า/ประปา เป็นต้น (ตาม

โครงการสนับสนุนการจัดหาที่อยู ่ให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล)  

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายอื ่นๆ ที ่จำเป็นใน

โครงการน ี ้  (ท ุกรายการสามารถถ ัวจ ่ายก ันได ้ )  ( เป ็นไปตาม

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 ตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด  หน้า 444 ลำดับที่ 2) 
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โครงการส่งเสรมิการตลาดหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  จำนวน    10,000    บาท   

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   

- เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าใช ้จ ่ายในพิธ ี เป ิด - ป ิดการอบรม 

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ

ตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ 

ค่าที่พัก     ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปแสดงสินค้านอกสถานที่  

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการนี้    (ทุกรายการสามารถ

ถัวจ่ายกันได้) (เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

มาตรา 16 และมาตรา 17 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  หนา้ 268 ลำดับที่ 4) 

 

โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   จำนวน     30,000     บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายที่จำเป็นในการดำเนินโครงการตาม 

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิเช่น ค่าตกแต่งสถานที่อบรม ค่า

วัสดุอื่น ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวทิยากร ค่าเช่า

พาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการ

ดำเนินตามโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้)   (เป็นไป

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่ มท 

0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าเข้ารับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้า 268 

ลำดับที่ 5) 
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โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการ   จำนวน    10,000    บาท   

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกสำรวจสถานภาพความ

เป็นอยู่ การดำเนินชีวิต และแยกประเภทคนพิการ (ทุกรายในเขตฯ)  

ค่าใชจ้่ายในการจัดกิจกรรมในชุมชน อบรมอาสาสมัครดูแลผู้พิการใน

ชุมชน รวมถึงวิเคราะห์ปัญหา และด้านอื่นๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าวทิยากร ค่าวัสดุจัดกิจกรรม และตลอดจนค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการนี้  (ทุกรายการสามารถถัวจ่าย

กันได้) (เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับ

ที่ 13 พ.ศ. 2552 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรมและการเข้าเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

พ.ศ. 2557 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด  หน้า 381 ลำดับที่ 3) 

 

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานหอพัก   จำนวน    40,000   บาท 

ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

- เพ ื่อจ ่ายเป ็นค ่าพ ิมพ ์แผ ่นพ ับแนะนำกฎหมายหอพัก 

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการอบรม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าวัสดุสำนักงาน ค่า

วิทยากร ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกตรวจหอพัก 

ค่าอาหารทำการนอกเวลา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการ

ดำเนินโครงการนี ้ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้) (เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าเข้ารับ

การฝ ึ กอบรมของ เจ ้ าหน ้ าท ี ่ ท ้ อ งถ ิ ่ น  พ .ศ .  2557  ระ เบ ี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (เป็นไป

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

หนา้ 383 ลำดับที่ 5) 
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โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  จำนวน    100,000    บาท   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต

เทศบาลในการประสบภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น และเพื่อช่วยเหลือ   

ผู้เดือดร้อนที่ประสบปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น สังกะสี ไม้ 

กระเบื้อง วัสดุก่อสร้างต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะ

และจำเป็นต้องใช้จ่ายตามโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถัวจ่าย

กันได้) (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ

ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 

2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  หนา้ 380 ลำดับที่ 1) 

 

โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ที่จะได้รับจากประชาชน   จำนวน     100,000   บาท 

และพื้นที่คลองคูเมือง 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายจัดซื้อ/จัดจา้ง ในการปรับปรุงพื้นที่

ร ับคืนจากประชาชน อาทิเช ่น ค ่าด ิน ถมดิน หญ้า และวัสดุ

การเกษตร ลวดหนาม เสา ค่าตกแต่งพื ้นที ่ ท่อระบายน้ำ วัสดุ

ก่อสร้าง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตาม

โครงการนี ้  (ท ุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้) (เป ็นไปตาม

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 

2552 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด  หนา้ 446 ลำดับที่ 6) 

 

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน   จำนวน    10,000     บาท   

- เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่า

ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า

วิทยากร  อุปกรณ์เครื่องเขียน  ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการนี้ 

(ท ุกรายการสามารถถ ัวจ ่ ายกั นได ้ )  ( เป ็นไปตามหน ั งส ือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มนีาคม 2553  
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเข้าเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด  หน้า 445 ลำดับที่ 4) 

 

โครงการด้านการพัฒนาสตรแีละครอบครัว   จำนวน    10,000     บาท 

 - เพื ่อจ ่ายเป ็นค ่าใช ้จ ่ายในพิธ ีเป ิด-ป ิดการอบรม  

ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ตกแต่ง

สถานที่ในการดำเนินโครงการค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวิทยากร ค่า

วัสดุฝึกอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการ

ตามโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้) (เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 

2552 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและการเข้าเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

พ.ศ. 2557 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด  หนา้ 380 ลำดับที่ 2) 

 

 โครงการพัฒนาและควบคุมการฌาปนกิจสงเคราะห์  จำนวน    10,000     บาท 

 - เพื ่อจ ่ายเป ็นค่าใช ้จ ่ายในการลงพื ้นท ี ่สำรวจการ

ดำเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์ในชุมชนทั้ง 20 ชุมชน ค่าใช้จ่ายใน 

พิธีเปิด-ปิดการอบรม  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า

วัสดุอุปกรณ์ ตกแต่งสถานที ่ในการดำเนินโครงการค่าวัสดุ

สำนักงาน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรมตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการนี้  (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกัน

ได้) (เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการ

กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

มาตรา 16 และมาตรา 17 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  หนา้ 382 ลำดับที่ 4) 
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 โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในชุมชน  จำนวน      30,000    บาท 

- เพื ่อจ ่ายเป ็นค่าใช ้จ ่ายในพิธ ีเปิด-ปิดการอบรม 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่ง

สถานที ่อบรมค่าวัสดุสำนักงานค่าวิทยากรและของที ่ระลึก 

อ ุปกรณ์ก ีฬาต้านยาเสพติด ว ัตถ ุตรวจสารเคมี ตลอดจน

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถัว

จ่ายกันได้) (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ

การเข้าเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด  หนา้ 383 ลำดับที่ 6) 
 

โครงการฝึกอาชีพแก่กลุ่มผู้สนใจ    จำนวน     10,000     บาท 

- เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายในพิธ ีเปิด-ปิด การอบรม  

ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง

สถานที่ในการดำเนินโครงการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวิทยากรค่า

วัสดุฝึกอบรม  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จำเป็นในการดำเนิน

โครงการนี ้ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้) (เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และ

มาตรา 17  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรมและการเข้าเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 

– 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  หนา้ 267 ลำดับที่ 3) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม         1,203,300   บาท 

งบบุคลากร       รวม       949,800    บาท 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     รวม       949,800    บาท 

เงนิเดือนพนักงาน              จำนวน       949,800    บาท 

-  เพื่อจ่ายใหพ้นักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตรา

ที่ได้รับอนุมัติพรอ้มทั้งเงนิปรับปรุงเงนิเดือน  
 

งบดำเนินการ       รวม     53,500 บาท 

ค่าตอบแทน       รวม     47,500 บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จำนวน     13,500       บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้

ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ   ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตาม

ระเบียบฯ 

 

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จำนวน    34,000      บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร ให้กับพนักงาน 

ที่มสีิทธิ์ตามระเบียบฯ   

 

ค่าใช้สอย       รวม    6,000     บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จำนวน     6,000    บาท 

 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  และค่าเช่าที่พัก

เดินทางให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างฯ ที่ตอ้งเดินทางไป

ราชการหรือเขา้รับการอบรมต่างท้องถิ่น หรอืมีการโอนย้ายหรือเข้า

ร ั บ ก า ร อ บ ร ม ส ั ม ม นา  พ ร ้ อ ม ท ั ้ ง ค ่ า ล งทะ เบ ี ยน ต ่ า ง  ๆ  

(กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม)         

186 



 

งบเงินอุดหนุน      รวม       200,000     บาท 

เงนิอุดหนุน       จำนวน   200,000     บาท 

เงนิอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรม จำนวน    200,000    บาท 

อันเป็นสาธารณประโยชน์     

-  เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคมจังหวัด

ร้อยเอ็ด ในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์กิจกรรม

ส ่งเสร ิมพ ุทธศาสนาขนบธรรมเน ียมประเพณี ( เป ็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หนา้ 331  ลำดับที่ 34) 
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งานกีฬาและนันทนาการ      รวม   5,086,000   บาท 

งบบุคลากร       รวม     433,000    บาท 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     รวม     433,000    บาท 

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูอาสาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ 

ทำการสอนให้การศกึษาเด็กด้อยโอกาส  ตามหนังสอืด่วนที่สุด  

ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่   19  มิถุนายน  2561 

 

งบดำเนินการ       รวม     4,592,000   บาท 

ค่าใช้สอย       รวม     3,672,000   บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

ค่าพัฒนาครูอาสา                จำนวน         12,000    บาท   

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าเข้ารับการอบรมครูอาสา  ค่าเบี้ย

เลี้ยง  ค่าที่พักค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะ

รายจ่ายประเภทนี้  ตามหนังสือด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ 

ว 3274 ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 

 

โครงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน    800,000  บาท 

กีฬานักเรยีนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย  

รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ 

-  เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา  ผู้ฝึกสอนกีฬา พนักงาน      

ขับรถยนต์ในการรับ-ส่งนักกีฬา เข้าค่ายฝกึซ้อมเก็บตัวนักกีฬา  

เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

แห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อเป็นค่า

เบี้ยเลี้ยง นักกีฬาผู้ฝึกสอนกีฬา พนักงานขับรถยนต์ในการรับ-ส่ง

นักกีฬา ในการเข้าค่ายฝึกซ้อมเก็บตัวนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

ระดับประเทศ (เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 11 ชนิดกีฬา  กรีฑา  
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ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ 

เปตอง เทเบิลเทนนิส  หมากรุกไทย หมากฮอสไทย แบดมินตัน  

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นกับการดำเนิน

โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559  (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

หนา้ที่ 309-310 ลำดับที่ 1) 

 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ    จำนวน       280,000    บาท  

-   เพื่อเป็นค่าเงินสนับสนุนโรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรมงาน

วันเด็ก  ค่าอาหารคณะทำงาน (เด็กนักเรียน)  และเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ต่าง ๆ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าเช่าเครื่องเสียงค่าสนับสนุนการ

จัดแสดงยุทโธปกรณ์และจัดร้านนิทรรศการด้านการทหาร  ค่า

ประดับตกแต่งดอกไม้สด    ค่าเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนประพฤติดี

ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ ค่าของรางวัลสำหรับให้เด็กที่มาร่ วม

แสดง ค่าเช่าเครื่องเล่นเด็กค่ารางวัลการประกวดวาดภาพค่ารางวัล

การประกวดจัดร้านนิทรรศการ ค่ารางวัล การแข่งขันตอบปัญหา

ทางวิชาการ  รางวัลการประกวดยอดนักพูดและค่าใช้จ่ายอื่นที่

เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นกับการดำเนินโครงการ  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด

งาน ฯ พ.ศ. 2559  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 

2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หนา้ที่  320  ลำดับที่ 15)   
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โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาดและเนตรนารี  จำนวน    100,000    บาท 

กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด     

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงค่ายลูกเสือระดับมัธยมศึกษาและ

ระดับประถมศึกษา ค่าจ้างเหมาทำอาหารในการเข้าค่าย  พักแรม  

ค่าใชจ้่ายในการปฏิคม ค่าประดับตกแต่งสถานที่และพิธีเปิดงาน 

ค่าตอบแทนวิทยากร   การเข้าค่ายพักแรมจะแบ่งเป็น  2  ครั้ง   

โดยแยกเป็นระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา และ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นกับการดำเนินโครงการ 

เป ็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559  (เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าที่ 321 

ข้อ 16)  

 

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรยีน  จำนวน    900,000    บาท 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

-   เพื ่อจ่ายเป็นค่าเบี ้ยเลี ้ยงนักกีฬา ผู ้ฝ ึกสอนกีฬา 

พนักงานขับรถยนต์ในการรับ-ส่งนักกีฬา  เจ้าหน้าที่ผู ้เกี่ยวข้อง 

ค่าที่พักค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ในการเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 

ระดับภาคและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นกับการ

ดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559  (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หนา้ที่  311-312  ลำดับที่ 2) 
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โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด   จำนวน    100,000    บาท 

ร่วมกับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และจังหวัดร้อยเอ็ด    

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา พนักงาน

ขับรถยนต์ในการรับ-ส่งนักกีฬา  เจ้าหน้าที่ผู ้เกี ่ยวข้อง ค่าที่พัก

ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ในการเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับ

ภาคและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นกับการดำเนิน

โครงการ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกจ่ายค่าใช ้จ ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559)  (เป ็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

หนา้ที่ 316  ลำดับที่ 6)  

 

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรยีน  จำนวน    700,000    บาท 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผูฝ้กึสอนกีฬา พนักงาน 

ขับรถยนต์ในการรับ-ส่งนักกีฬา  เจา้หนา้ที่ผู้เกี่ยวข้องค่าที่พัก   

ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ในการเข้าร่วมการแข่งขัน

ก ีฬาน ักเร ียนองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นแห ่งประเทศไทย 

ระดับประเทศและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นกับการ

ดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ ่ายในการจัดงาน ฯ พ.ศ. 2559   (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หนา้ที่  313-314 ลำดับที่ 3) 
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โครงการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก   จำนวน    150,000    บาท 

และเยาวชนนอกระบบการศึกษา(เด็กเร่ร่อน) ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาเด็กและ

เยาวชนยากไร้ขาดผู ้อุปการะประสบปัญหาทางสังคมในเขต

เทศบาล อบรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ตลอดจนส่งเสริมให้เด็ก

และเยาวชนมีรายได้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ กและ

เยาวชน ค่าเครื่องนุ่งห่ม ค่าอาหาร ยารักษาโรค ค่าเครื่องเรียน

เครื่องเขียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทุนการศึกษา 

อุปกรณ์กีฬา พาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ย

เลี้ยง ค่าที่พัก เครื่องดื่ม อาหารว่าง  ค่าเกียรติบัตร ค่าตอบแทน

วิทยากร ค่าวัสดุเครื ่องแต่งกาย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื ่นที ่เข้า

ลักษณะและจำเป็นต้องใช้จ่ายตามโครงการนี้ เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯ 

พ.ศ. 2559  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด หนา้ที่  318 ลำดับที่ 10)   

 

โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   จำนวน    30,000     บาท  

 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดทำเอกสารอบรม ค่าเบี้ย

เลี้ยง  ค่าอาหาร  อาหารว่าง  เครื่องดื่ม  ค่าที่พัก  ค่าเกียรติบัตร

แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรม  และ

ค่าใช้จ่ายอื ่นที ่เกี ่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ

การเข้ารับการฝกึอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เป็นไป

ตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด หนา้ที่  317  ลำดับที่ 8) 
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โครงการฝึกซ้อมและร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  จำนวน     150,000  บาท  

-  เพื ่อจ่ายเป็นค่าเบี ้ยเล ี ้ยงของนักเรียน ผู ้ฝ ึกสอน 

เจ้าหน้าที่ และพนักงานขับรถยนต์  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าที่พัก  ค่าจ้างเหมารถยนต์ 

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการฯ  ในการ

เก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ก่อนการเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ ตลอดจนการเข้าร่วมแข่งขัน

กีฬารายการต่างๆ ทั้งในรอบชิงชนะเลิศระดับ อปท.  ระดับจังหวัด  

ร ะด ั บ ภ าค   แล ะ ร ะด ั บ ป ร ะ เ ท ศ  เ ป ็ น ไ ป ต าม ร ะ เ บ ี ย บ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯ 

พ.ศ. 2559  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด หนา้ที่  320 ลำดับที่ 14)     

  

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็ก    จำนวน   50,000  บาท

และเยาวชนในสถานศึกษา 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดทำเอกสารอบรม ค่าเบี้ย

เลี้ยง  ค่าอาหาร  อาหารว่าง  เครื่องดื่ม  ค่าที่พัก  ค่าเกียรติบัตร

แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรม  และ

ค่าใช้จ่ายอื ่นที ่เกี ่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ

การเข้ารับการฝกึอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เป็นไป

ตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด หนา้ที่  306  ลำดับที่ 73) 
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โครงการแข่งขันกีฬา “บาสเกตบอลพลาญชัยคัพ”   จำนวน    150,000    บาท   

 -  เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการแข่งขันบาสเกตบอลสำหรับ 

เป็นค่าจัดซือ้วัสดุ อุปกรณ์ การแข่งขัน ค่ารางวัล ถ้วยรางวัล  

ค่าเกียรติบัตร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำสนามแข่งขัน  และ

ค่าใช้จ่ายอื ่นที ่เกี ่ยวข้องและมีความจำเป็นกับการดำเนิน

โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯ พ.ศ. 2559  (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หนา้ที่ 322 ลำดับที่ 18)       
 

 โครงการประกวดการเต้นประกอบเพลง พลาญชัย   จำนวน     150,000     บาท 

COVER DANCE FESTIVAL 

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลการประกวดเต้นประกอบ

เพลง ค่าโล่รางวัล ค่าถ้วยรางวัล  ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเอกสาร 

ค่าวัสดุ  ค่าเกียรติบัตร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าปฏิคม  

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที ่เกี ่ยวข้องและมีความ

จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ ่ายในการจัดงาน ฯ พ.ศ. 2559  (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หน้าที่  315  ลำดับที่ 5)   

 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม     จำนวน     100,000    บาท 

- เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย 

ซ่อมแซมสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา แป้นบาสเกตบอล และ

ซ่อมแซมอาคารศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางการ และอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ภายในเกาะกลางบึงพลาญชัย ตลอดจนค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้   
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ค่าวัสดุ       รวม     920,000 บาท 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์    จำนวน     200,000 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้เวชภัณฑ์รักษาโรค โครงการแข่งขัน 

กีฬานักเรียนและเขา้ค่ายเก็บตัวนักเรียนกีฬา สารประกอบคลอรีน  

ชนิด แก๊ส ของเหลว ของแข็ง เกล็ด หรือแบบผง และแก๊ซโอโซน 

เกลือกรดเกลือ อุปกรณ์วัดค่าความเป็นกรด ด่าง ของน้ำพร้อม

น้ำยา สารเคมีที่มีผลต่อสมดุลของน้ำ และสารเคมีต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง

สำหรับสระว่ายน้ำ   
 

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย      จำนวน    500,000 บาท 

-  เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อชุดฝึกซ้อม ชุดแข่งขันกีฬา

เครื่องนุ่งห่มอื่น ๆ (เช่น ชุดวอร์มถุงเท้า รองเท้า)  ตลอดจนค่าใช้จ่าย

อื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  
 

วัสดุกีฬา       จำนวน     200,000 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุการกีฬาใชใ้นโรงเรยีนสังกัด

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่าย

ประเภทนี้ 
 

วัสดุการศึกษา       จำนวน      20,000    บาท  

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

ทางการ ศึกษา  เช่น เครื ่องเขียน แบบพิมพ์ หนังสือ และวัสดุ

ทางการศึกษาอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายตาม

หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
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งบลงทุน      รวม      61,000     บาท 

ค่าครุภัณฑ์     รวม      61,000     บาท  

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    จำนวน      36,000     บาท 

- จัดซือ้ชุดเครื่องเสียงชุดใหญ่พร้อมอุปกรณ์  จำนวน   

1  ชุด  ประกอบด้วย 

-ตู้ลำโพง 15 นิว้Mk LEN SRX-715ll  2 ใบ 

-NTS PMX-803 มิกเซอร์ HP 

-ตู้ประกอบดอกสำเร็จ18 นิว้ BAKLAN  1ใบ  

-สายลำโพงSSF2x1.5+YM122 หัว ท้าย 10 M 

-ขาตั้งตู้ลำโพง TADA PT-1  2 อัน 

-ไมค์ลอยคู่  Ce-anCe  U-789XL  1 ชุด 

-สาย P.CANNON+J.CANNON YM-381 1 ม. 2 เส้น 

(นอกมาตรฐานครุภัณฑ์)  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด หน้า 545 ขอ้ 3)   

 

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร ์    จำนวน   25,000   บาท 

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  17,000  บาท  เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 

จำนวน 1  ชุด (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 

2565)  เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด หน้าที่ 545 ขอ้ 1)   

2. จัดซื ้อเครื ่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก  ตั ้งไว้  

8,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ

ฉีดหมึกพร้อมติดตั ้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer)  จำนวน  1  

เครื่อง  (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์)(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565)  

เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด หน้า 545 ขอ้ 2)   

 

 

 

 

196 



 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน     รวม 2,730,000 บาท 

งบดำเนินการ       รวม 2,730,000 บาท 

ค่าใช้สอย       รวม 2,730,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน     100,000    บาท    

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นวัสดุต่างๆ เช่น อาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดซือ้ธงผะเหวด ค่าจัดนิทรรศการงาน

ประเพณีบุญผะเหวด  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวกับการจัดงานบุญผะ

เหวด  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯ พ.ศ. 2559   (เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าที่ 325  

ลำดับที่ 23)  

 

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์      จำนวน    500,000    บาท  

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุต่างๆ ในการจัดทำเอกสาร

ค่าวัสดุเครื่องบริโภคค่าวัสดุตกแต่งรถขบวนแห่สงกรานต์ ค่าจ้าง

มหรสพ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เงิน

รางวัลและโล่รางวัลการประกวดประเภทต่างๆ ค่าปัจจัยถวายพระ 

ค่าประดับตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างทำสถานที่แข่งขันมวยบึงพลาญชัย 

ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างทำป้ายนำขบวนแห่   ค่าจ้างกลองยาว 

ค่าจ้างเครื่องเสียงปาร์ตี ้โฟม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และ

ค่าใช ้จ ่ายอื ่นๆที ่ เก ี ่ยวข ้องกับโครงการ  เป ็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯ 

พ.ศ. 2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด หนา้ที่  325  ลำดับที่ 24)   
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โครงการสักการะเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ    จำนวน     40,000     บาท 

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารถวายพระสงฆ์  ค่า

ปัจจัยถวายพระ  ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าตอบแทนพราหมณ์ ค่า

นางรำประกอบพิธีบวงสรวงค่าเครื่องสักการะ ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯ พ.ศ. 2559  (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หนา้ที่ 327  ลำดับที่ 28) 

 

โครงการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานเทยีนพรรษา 101    จำนวน    500,000    บาท    

-   เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุต่าง ๆ ในการจัดทำ

เอกสารค่าวัสดุเครื ่องบริโภค  ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าประดับ 

ตกแต่งสถานที่หล่อเทียน ค่าเช่าเก้าอี ้ค่าเช่าเครื่องเสียง และแสง สี 

ค่าจ้างรายการแสดงศิลปวัฒนธรรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าโล่

รางวัล ค่าแท่นพิมพ์หล่อเทียนพรรษา ค่าป้ายนำขบวน ค่าอาหาร

และเครื่องดื่ม ค่าเช่าชุดผู้ถือป้าย ค่าจัดนิทรรศการและสาธิตการ

แกะสลักเทียนพรรษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย

อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯ พ.ศ. 2559   (เป็นไป

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด 

ประจำปี 2563 หนา้ที่ 327  ลำดับที่ 27)   
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โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา   จำนวน     300,000   บาท 

-  เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื ้อวัสดุต่าง ๆ ในการจัดทำ

เอกสารค่าวัสดุเครื ่องบริโภค ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าตอบแทน

พราหมณ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าประดับ

ตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำพานบายศรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้าง

รายการแสดงศิลปวัฒนธรรม   ค ่าป ้ายประชาสัมพันธ ์  เง ิน

รางวัล  โล่รางวัลการแข่งขันประเภทต่าง ๆ  ค่าเกียรติบัตร ค่า

จัดทำเครื่องประกอบกวนข้าวทิพย์ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ 

พ.ศ. 2559  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด หนา้ที่ 328  ลำดับที่ 30) 

 

โครงการจัดงานประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป      จำนวน    1,000,000   บาท   

-  เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื ้อวัสดุต่างๆ ในการจัดทำ

เอกสารค่าวัสดุเครื่องบริโภคค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าจ้างมหรสพ ค่า

เช่าเครื่องเสียง แสง สี ค่าพลุประเภทต่างๆ ค่าวัสดุตกแต่งเวที เงิน

รางวัล ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โล่รางวัลการแข่งขัน

ประเภทต่าง ๆ  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดประเภท

ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีบวงสรวงและสักการะสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์

คู ่บ ้านคู ่เมือง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางรับ – ส่ง พระประทีป

พระราชทาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ ายใน

การจัดงาน ฯ  พ.ศ. 2559  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 – 2565) เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด หนา้ที่ 330  ลำดับที่ 33)  
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โครงการจัดงานบุญซำฮะและสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง    จำนวน    40,000   บาท   

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารถวายพระสงฆ์  ค่า

ปัจจัยถวายพระ  ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าตอบแทนพราหมณ์ ค่า

นางรำประกอบพิธีบวงสรวงค่าเครื่องสักการะ ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯ พ.ศ. 2559  (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หนา้ที่ 327  ลำดับที่ 29) 
 

โครงการสืบสานตำนานประเพณีบุญกฐิน    จำนวน    150,000   บาท   

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น  อาหารว่างและ

เครื่องดื่ม  ค่าอาหาร ค่าจัดนิทรรศการงานบุญกฐิน ที่เกี่ยวกับ

การจัดงานกฐินเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559  (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หนา้ที่ 328  ลำดับที่ 31) 
 

โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ    จำนวน    100,000   บาท   

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจัดทำเอกสาร ค่าจ้างพิมพ์

เอกสารเกี่ยวกับคู่มือพุทธมามะกะ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารถวายพระ ค่าจัดทำเกียรติบัตร

ค่าปัจจัยถวายพระ  ค่าจัดสถานที่  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า

เครื่องสักการะดอกไม้ธูปเทียน  และค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกี่ยวกับ

การจัดงานโครงการดังกล่าว  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ

ฝกึอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าที่ 329  

ลำดับที่ 32)   
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งานวชิาการวางแผนและส่งเสรมิการท่องเที่ยว   รวม  1,729,700 บาท 

        งบบุคลากร       รวม  1,000,900 บาท 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     รวม  1,000,900 บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จำนวน    976,900     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ   

 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      จำนวน     24,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน

จา้งฯ   ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ   

 

งบดำเนินการ       รวม   589,700     บาท 

ค่าตอบแทน       รวม     29,700     บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จำนวน    29,700     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้งฯ ที่ได้รับคำสั่งให้

มาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ   ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตาม

ระเบียบ ฯ   

 

ค่าใช้สอย       รวม       280,000     บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร       จำนวน     25,000  บาท  

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำบอร์ดแสดงภาพปลา

ชนิดต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาเข้าเล่มเย็บเล่มหนังสือ ค่าจ้างเหมาจัด

จัดทำแผ่นพับ  หรือค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่าย

ประเภทนี้   
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รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จำนวน     5,000    บาท  

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการของ 

พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างฯ  ตามระเบียบฯ  ตลอดจน

ค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  (กระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม)  
 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม     จำนวน     250,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนา  ปรับปรุง   ซ่อมแซม  ต่อเติม   

ตกแต่งป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ ป้ายบอร์ดปลา  ป้ายบอร์ดเฉลิม

พระเกียรติ  ขาตั้งตู้ปลา ตู้ปลา   ตกแต่งรูปภาพปลา  รูปภาพต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ภาพสติกเกอร์กระจก  โลโก้สัญลักษณ์ ผ้าม่าน หรือมูลี่

กันแดด ขัดล้างหินอ่อน หินล้าง  ทรายล้าง ซ่อมฝ้าเพดาน อาคาร

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ภายในสถานแสดงพันธุ์

สัตว์น้ำ และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น   

 

ค่าวัสดุ       รวม   280,000      บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         จำนวน     40,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า   อุปกรณ์ไฟฟ้า  ฮีตเตอร์  

จานดาวเทียมอุปกรณ์สื่อสาร  และวิทยุที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน

นี้   เช่น   สายลำโพง  เทปพันสายไฟ สายโทรศัพท์ หลอดไฟฟ้า  

ตลอดจนวัสดุทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้   

 

วัสดุงานบ้านงานครัว      จำนวน    30,000     บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุงานบ้านงานครัวเช่น  แก้วน้ำ  

ไม้กวาด  ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น  ถ้วยชาม  กระติกน้ำร้อน-เย็น 

เป็นต้น  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  
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วัสดุก่อสร้าง       จำนวน     60,000    บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ปรับปรุง

พื้นที่  ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำและค่าใช้จ่ายอื่นที่

เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ 

 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์    จำนวน     30,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยารักษาโรค  น้ำยา

กำจัดปลวก  คลอรีน  น้ำยาฆ่าเชื้อโรค  ปั้มน้ำ  ปั้มออกซิเจน  ปั้ม

ลม  กรอง  สายยางฟินเตอร์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและมี

ความจำเป็น  

 

วัสดุการเกษตร         จำนวน     120,000    บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ   พรรณ 

ไม้เทียม   หินกรวดแม่น้ำ  พันธุ์ปลา    อาหารปลา   หินภูเขา   

ฟอร์เมก้า   อุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลา น้ำตกจำลอง อุปกรณ์ตกแต่ง

น้ำตกจำลอง  ไม้เทียม (ไม้ดอกไม้ประดับ) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่

เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น   
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งบลงทุน      รวม      139,100     บาท 

ค่าครุภัณฑ์     รวม      139,100     บาท  

ครุภัณฑ์สำนักงาน    จำนวน        7,500     บาท 

- จัดซือ้เคาน์เตอร์ผิวเมลามีน  ตั้งไว้  7,500  บาท  เพื่อ 

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคาน์เตอร์ผิวเมลามีน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  

1.20 เมตร สูงไม่นอ้ยกว่า 0.7 เมตร  จำนวน  1 ชุด  (นอกมาตรฐาน

ครุภัณฑ์)  (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  

ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 – 2565)  เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด หน้า 555 ขอ้ 3)   

 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   จำนวน        81,600     บาท 

- จัดซือ้รถจักรยานยนต์  ตั้งไว้  81,600  บาท  เพื่อจ่าย 

เป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี แบบเกียร์

ธรรมดา จำนวน 2 คัน (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9  มิถุนายน 

2558) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด หน้า 555 ข้อ 5) 

 

ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ     จำนวน      50,000     บาท 

- จัดซือ้เครื่องเสียง ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า 

จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง   สำหรับใช้ประจำ

ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ  จำนวน 1 ชุดประกอบด้วย 

- พาวเวอร์มกิเซอร์สามารถใช้ระบบ MP8  ได้ จำนวน 1 ชุด 

- ลำโพงเพดานขนาด 6.5 นิ้ว พร้อมเดินสาย จำนวน 10 ตัว 

- ชุดไมล์ตั้งโต๊ะพร้อมสาย จำนวน 1 ชุด 

(นอกมาตรฐานครุภัณฑ์)(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0808.2/ว 1134  ลงว ันที ่  9  ม ิถ ุนายน 2558) (เป ็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หน้า 557 ข้อ 9)   
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  รวม     2,528,300    บาท 

งบบุคลากร       รวม 2,135,500    บาท 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจำ)     รวม 2,135,500    บาท

   เงนิเดือนพนักงาน           จำนวน 1,823,600    บาท 

-  เพื่อจ่ายใหพ้นักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตรา

ที่ได้รับอนุมัติพรอ้มทั้งเงนิปรับปรุงเงนิเดือน  
 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     จำนวน      67,200    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนใหก้ับผูบ้ริหาร 

และจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้กับพนักงานเทศบาลที่ปฎิบัติ

หนา้ที่ในกองช่าง  
 

 เงนิประจำตำแหน่ง      จำนวน     85,200    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงาน

เทศบาลผู้มสีิทธิ์ได้เงินประจำตำแหน่งทุกประเภท   
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จำนวน   145,800     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่

พนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในกองช่าง   
 

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จำนวน    13,700     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวใหก้ับ

พนักงานจ้างฯ  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง  
 

งบดำเนินงาน       รวม   372,800 บาท 

ค่าตอบแทน       รวม   305,800 บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จำนวน     63,000     บาท 

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ 

ของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับ

คำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตาม

ระเบียบฯ   
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ค่าเช่าบ้าน       จำนวน    180,000   บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลตาม

สิทธิ์ที่ได้รับตามระเบียบฯ   

 

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จำนวน     62,800    บาท 

-  เพื ่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของ

พนักงานเทศบาลฯ ตามที่มีสทิธิได้รับตามระเบียบฯ   

 

ค่าใช้สอย       จำนวน     42,000    บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จำนวน    12,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  และค่าเช่าที่พักเดินทาง

ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างฯ ที่ต้องเดินทางไปราชการ

หรือเข้ารับการอบรมต่างท้องถิ่น หรือมีการโอนย้ายหรือเข้ารับการ

อบรมสัมมนา พร้อมทั้งค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  (กระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 

2555 และแก้ไขเพิ่มเติม)   

 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม     จำนวน      30,000   บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน  ซ่อมแซม

ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย  ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและซ่อมแซมทรัพย์สิน

อื่น  ได้แก่ รถยนต์ เครื่องคอมพวิเตอร์  เครื่องพมิพ์ดีด  โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ 

 

ค่าวัสดุ       รวม   25,000    บาท 

วัสดุงานบ้านงานครัว      จำนวน    5,000      บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จำเป็นต้องใช้   

เช่น  ชุดกาแฟ  แก้วน้ำ  ช้ันวางแก้วพลาสติก  นำ้ยาล้างจาน  ฯลฯ และ

อื่นๆ ที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้   
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จำนวน   20,000   บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นวัสดุประเภทนี้  

เช่น  แบตเตอรี่ ยางนอก  ยางในน้ำมันเบรก ไขควง ฯลฯ  และอะไหล่

เครื่องจักรกลต่าง ๆ  

 

งบลงทุน      รวม      20,000     บาท 

ค่าครุภัณฑ์     รวม      20,000     บาท  

ครุภัณฑ์สำนักงาน    จำนวน      20,000     บาท 

- จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง ตั้งไว้  20,000  บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง สามารถปรับระดับ

ได้ จำนวน  10  ตัว  (นอกมาตรฐานครุภัณฑ์)(ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9  มิถุนายน 

2558) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด หน้า 586 ข้อ 2)   
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน      รวม 8,058,900   บาท 

งบบุคลากร       รวม 4,786,200   บาท 

เงนิเดือน(ฝ่ายประจำ)     รวม 4,786,200   บาท 

เงนิเดือนพนักงาน            จำนวน 2,848,700   บาท 

-  เพื่อจ่ายใหพ้นักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตรา

ที่ได้รับอนุมัติ  พรอ้มทั้งเงนิปรับปรุงเงนิเดือน   

 

เงนิประจำตำแหน่ง      จำนวน     36,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงาน

เทศบาลผู้มสีิทธิ์ได้เงินประจำตำแหน่งทุกประเภท   

 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จำนวน   1,875,100   บาท 

-  เพื ่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่

พนักงานจา้งฯ  ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในกองช่าง   

  

เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     จำนวน    26,400      บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวใหก้ับ

พนักงานจ้างฯ  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง  

 

งบดำเนินงาน       รวม 1,359,200 บาท 

ค่าตอบแทน       รวม    160,200 บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จำนวน      7,200     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการของ 

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ  ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ  

 

ค่าเช่าบ้าน       จำนวน    96,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลตาม

สิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ 
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เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จำนวน     57,000     บาท 

-  เพื ่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ

พนักงานเทศบาลตามที่มีสทิธิ์ได้รับตามระเบียบฯ   
 

ค่าใช้สอย       รวม    188,000     บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร    จำนวน    108,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลเกี่ยวกับเครื่องออก

กำลังกายในบึงพลาญชัยและรอบคลองคูเมืองที่ติดตั้งเครื่อง

ออกกำลังกายของเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด 
 

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      จำนวน    10,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  และค่าเช่าที่พัก

เดินทางให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจา้งฯ ที่ตอ้งเดินทาง

ไปราชการหรือเข้ารับการอบรมต่างท้องถิ่น หรือมีการโอนย้าย

หรือเข้ารับการอบรมสัมมนา พร้อมทั้งค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

(กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ของเจา้หนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม)       
 

โครงการประชาสัมพันธ์การใชผ้ังเมืองรวม เมืองร้อยเอ็ด จำนวน     20,000    บาท   

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 

ค่าจัดทำ สิ่งพิมพ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ ในการสำรวจผังเมือง

รวมให้ประชาชน ได้รับทราบ  เช่น ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  วิทยุ  เสียง

ตามสายเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

สำหรับโครงการนี้ (เป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

มาตรา  16 (25) การผังเมอืง)(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  หนา้ที่  167  ลำดับที่ 1)   
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ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม     จำนวน    50,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน

ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง และการซ่อมแซม

ทรัพย์สินอื่น ได้แก่  โต๊ะ เก้าอี ้ เต็นท์  เครื่อง ปั้มน้ำ และอื่น ๆ  

 

ค่าวัสดุ       รวม 1,011,000     บาท 

วัสดุงานบ้านงานครัว      จำนวน      3,000     บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซือ้วัสดุงานบ้านงานครัวที่จำเป็นต้อง

ใช้ เช่น  ไม้กวาด  ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด  ถังนำ้ จอบ 

เสียม เสื่อ พลาสตกิ  ฯลฯ และอื่น ๆ  ที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้   

 

วัสดุก่อสร้าง       จำนวน    1,000,000  บาท 

-  เพื ่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที ่จำเป็นต้องใช้ใน

กิจการของเทศบาลและงานประเพณีต่าง ๆ  เช่น ไม้ หนิ ดิน ปูน 

ทราย สี สำหรับตีเส้นจราจร ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ  ที่จัดอยู่ในวัสดุ

ประเภทนี้   

 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จำนวน       8,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นวัสดุ

ประเภทนี้  เช่น แบตเตอรี่ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ไขควง 

ฯลฯ และอะไหล่เครื่องจักรกลต่าง ๆ  

 

งบลงทุน          รวม         1,913,500     บาท 

ค่าครุภัณฑ์          รวม            113,500    บาท 

    ครุภัณฑส์ำนักงาน                    จำนวน          20,000    บาท 

- จัดชื้อโต๊ะหมู่บูชา (หมู่9) ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อ

จ่ายเป็นค่าจัดชื้อโต๊ะหมู่บูชา (หมู่9) วัสดุทำจากไม้เนื ้อแข็ง 

จำนวน 1 ชุด  (นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) (เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าที่ 

588 ลำดับที่ 8)    
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             ครุภัณฑก์่อสร้าง                 จำนวน        33,500    บาท 

1.  จัดซื้อเครื่องเจาะทำลายคอนกรีต ตั ้งไว้  25,000  

บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้เครื่องเจาะทำลายคอนกรีต  ขนาดไม่

น้อยกว่า 1,000  วัตต์  จำนวน  1  ตัว (นอกมาตรฐานครุภัณฑ์)

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด หนา้ที่ 591 ลำดับที่ 26)  

2.  จัดซื้อรอกโซ่  ตั้งไว้  8,500  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อรอกโซ่  ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ตัน  จำนวน  1  ตัว (นอก

มาตรฐานครุภัณฑ์)(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-

2565)  เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด หนา้ที่ 591 ลำดับที่ 25)    

 

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์                 จำนวน          60,000    บาท 

- จัดชือ้ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  ตัง้ไว้  60,000  บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์สำหรับงานประมวลผล 

แบบที่  2   (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว) จำนวน  2  ชุด                  

(ตามเกณฑ์ราคากลางและค ุณล ักษณะพ ื ้นฐานคร ุภ ัณฑ์

คอมพิวเตอร์)(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด หนา้ที่ 591 ลำดับที่ 24)   
 

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                          จำนวน        1,800,000     บาท 

            ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       จำนวน        1,800,000    บาท 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 35 

ตั้งไว้  1,800,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนรณ

ชัยชาญยุทธ ซอย 35  ดังนี้  ก่อสร้างรางยู+ฝาวี ค.ส.ล. ความยาว

ไม่น้อยกว่า  606 เมตร  ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ท่อ 0.60 เมตร 

จำนวน  2  บ่อ  วางท่อระบายน้ำ 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อย

กว่า 8 เมตร  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย

กว่า 1,220 ตารางเมตร(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)  (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หนา้ที่ 189 ลำดับที่ 35) 
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แผนงานการพาณิชย์ 

งานตลาดสด       รวม   1,795,000   บาท 

 งบดำเนินการ       รวม   1,795,000   บาท 

 ค่าตอบแทน       รวม         9,000   บาท 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        จำนวน         9,000   บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ที่มาปฏิบัติ

ราชการนอกเวลาราชการ   ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ

ปกติ   หรอืงานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ   ฯลฯ 

 

ค่าใช้สอย       รวม    1,586,000  บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร    จำนวน    1,126,000   บาท 

-  เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างเหมาแรงงาน

บุคคลภายนอก ทำความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม   ตลาดสระ

ทองตลาดทุ่งเจริญตลาดหนองแคน  ค่าธรรมเนียมแก้ไขและติดตั้ง

มาตรน้ำ , มิเตอร์ไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้     
 

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

โครงการทำบุญตลาด       จำนวน    60,000     บาท 

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการทำบุญตลาด เพื่อจ่าย

เป็นค่ารับรองในพิธีการหรือการจัดกิจกรรมทำบุญตลาดสระทอง   

ตลาดทุ่งเจริญ   ตลาดหนองแคน   เช่น   ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ใน

พิธีการ  ค่าพิธีการทางศาสนา ค่ามหรสพ  ค่าจตุปัจจัยทัยทานต่าง ๆ  

ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายหรือสื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการ  และ

อื่น ๆ   ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ดังกล่าว  (เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าที่ 377 

ลำดับที่  29)    
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ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม     จำนวน     400,000   บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินหรอื 

สิ่งก่อสร้าง  เช่น  หลังคา  โครงอาคาร   พืน้  แท่นอื่น ๆ ตลาดสด

เทศบาล เป็นต้น และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้    

 

ค่าวัสดุ       รวม   200,000 บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            จำนวน      100,000      บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าซือ้หลอดไฟ  ปลั๊กไฟ  สายไฟอุปกรณ์

ไฟฟ้า และอื่น ๆ  ตามระเบียบใช้เปลี่ยนในอาคารหรอืสำนักงาน

ตลาดของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   

 

วัสดุก่อสร้าง       จำนวน     100,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเหล็ก  หิน  ปูน  ท่อ  ทราย ฯลฯ  เพื่อ

จัดทำฝาท่อ  และซ่อมแซมระบบระบายน้ำ  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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งานโรงฆ่าสัตว์        รวม 3,174,000     บาท 

งบบุคลากร       รวม 1,146,400     บาท 

เงนิเดือน(ฝ่ายประจำ)     รวม 1,146,400     บาท 

เงนิเดือนพนักงาน      จำนวน    600,800    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตาม

ตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัต ิ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดอืน    
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จำนวน      483,900  บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งใหแ้ก่พนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติหนา้ที่

ในงานโรงฆ่าสัตว์   
 

 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จำนวน       61,700   บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวให้กับพนักงาน

จา้งฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานโรงฆ่าสัตว์   
 

งบดำเนินงาน       รวม 1,955,100   บาท 

ค่าตอบแทน       รวม     30,100   บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จำนวน     24,300    บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างฯ ที ่มาปฏิบัติ

ราชการนอกเวลาราชการ   ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ   

หรอืงานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ   ฯลฯ   
 

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จำนวน       5,800     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศกึษาบุตรพนักงาน

เทศบาลของพนักงาน ตามสิทธิ์ที่จะได้รับตาม ระเบียบฯ 
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ค่าใช้สอย       รวม    1,700,000   บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร    จำนวน     1,199,000   บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจา้งเหมาแรงงานบุคคล 

ภายนอก ปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและ  

ตามหนังสอื ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่  31   สิงหาคม  2560 
 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จำนวน       6,000   บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  และค่าเช่าที่พัก 

เดินทางให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างฯ ที่ต้องเดินทางไป

ราชการหรือเข้ารับการอบรมต่างท้องถิ่น หรอืมีการโอนย้ายหรือเข้ารับ

การอบรมสัมมนา พร้อมทั้งค่าลงทะเบียนต่าง ๆ (กระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 

2555 และแก้ไขเพิ่มเติม)       

    

โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   จำนวน      65,000    บาท 

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าอาหารสุนัข   ค่า

ยา  ค่าวัคซีน  ค่าสื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการ  และอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว  (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปนิธานศาสตรจารย์ 

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช

กุมาร) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด หนา้ที่ 384 ลำดับที่ 1)    
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โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  จำนวน     20,000   บาท 

-  เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์     ค่ายา   ค่า

วัคซีน  ค่าเบีย้เลีย้ง  ค่าสื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการและอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว  (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปนิธานศาสตรจารย์ ดร.

สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร) 

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด หน้าที่ 384 ลำดับที่ 2)   

 

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน  จำนวน   10,000     บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ทาง

การแพทย์ กิจกรรมอบรมใหค้วามรูป้ระชาชนในเขตเทศบาลเมอืง

ร้อยเอ็ด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร  

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดอบรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 การป้องกันและระวังโรคติดต่อ) 

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด หน้าที่ 370 ลำดับที่ 20)   

  

โครงการพัฒนาสถานที่จำหน่ายเน้ือสัตว์สะอาด   จำนวน    50,000    บาท   

ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค   

- เพื่อใช้จ่ายในโครงการ  อาทิเช่น  กิจกรรมอบรม

ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด  ค่ารับรองพิธีการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร

และเครื่องดื่ม  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  ค่า

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ  (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หนา้ที่ 385 ลำดับที่ 3) 
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ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม         จำนวน      350,000      บาท 

- เพื ่อจ ่ายเป ็นค่าซ ่อมแซมบำรุงร ักษาทรัพย์สิน  

เครื่องใช้สำนักงาน  รถยนต์  เครื่องจักร  เป็นต้น และรายจ่าย

อื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้   
 

ค่าวัสดุ        รวม      225,000     บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            จำนวน      10,000      บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าซือ้หลอดไฟ  ปลั๊กไฟ  สายไฟอุปกรณ์

ไฟฟ้า และอื่น ๆ  ตามระเบียบ  

 

วัสดุงานบ้านงานครัว            จำนวน   80,000      บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระทะ  เข่ง  ไม้กวาดผงซักฟอก  ฯลฯ  

ในงานโรงฆ่าสัตว์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  

 วัสดุก่อสร้าง       จำนวน    30,000     บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเหล็กหิน ปูน ท่อ ทราย ฯลฯ ใช้ซ่อมแซม 

ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์และบริเวณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์    จำนวน     105,000   บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ค่ายา  ค่าวัคซีน  

ตลอดจนค่าวัสดุอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้และตามหนังสือ 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่  31  สงิหาคม 2560   

 

งบลงทุน       รวม     72,500    บาท 

ค่าครุภัณฑ์      รวม     72,500    บาท  
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ครุภัณฑ์สำนักงาน     จำนวน     36,000   บาท 

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ตัง้ไว้  36,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนผนัง (มีระบบฟอก

อากาศ) ขนาด 26,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9  

มิถุนายน 2558) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด หนา้ที่ 592 ลำดับที่ 3) 
 

ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว     จำนวน     12,000    บาท 

- จัดซื้อตูเ้ย็น ตัง้ไว้  12,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ 

ตู้เย็น  2  ฝา ขนาด  8 คิว พร้อมระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ  จำนวน 

1  เครื่อง  (นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 

มท 0808.2/ว 1134  ลงว ันที ่  9  ม ิถ ุนายน 2558) (เป ็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าที่ 

593 ลำดับที่ 5) 
 

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร ์     จำนวน     24,500     บาท 

1)  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  22,000  บาท  เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อสำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 

นิ ้ว) จำนวน 1 ชุด (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์) (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 1134  ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หนา้ที่ 592 ลำดับที่ 1) 

2) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ตั้งไว้  2,500  บาท  เพื่อจ่ายเป็น

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800VA  จำนวน 1 เครื่อง (ตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9  มิถุนายน 

2558) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล

เมืองรอ้ยเอ็ด หนา้ที่ 592 ลำดับที่ 2) 
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แผนงานงบกลาง 

งบกลาง        รวม      64,899,652  บาท 

ค่าชำระหน้ีเงินต้น      จำนวน  13,790,900  บาท  

ค่าชำระหนี้เงนิกู้    ตั้งไว้รวม   13,790,900  บาท   แยกเป็น 

- ค่าชำระหนีเ้งิน  ก.ส.ท.     แยกเป็น 

1. เพื่อจ่ายชำระหนี้เงนิกู้เพื่อซือ้ที่ดนิขยายโรงเรยีนชุมชน 

หนองหญ้าม้าและโรงเร ียนกีฬาท้องถิ ่นตามสัญญากู ้ เง ินเลขท ี่  

887/45/2554  ลงวันที่  21  กุมภาพันธ์  2554  มีกำหนดชำระ 15 งวด  

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  3  ต่อปี  งวดนี้เป็นการชำระงวดที่ 9  แยกเป็น

เงินต้น   579,000  บาท   

2. เพื่อจ่ายชำระหนี้เงนิกู้  ก.ส.ท.  เพื่อก่อสร้างถนน  คสล.  

พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ตามสัญญากู้เงินเลขที่  

918/76/2554  ลงวันที่  3  พฤษภาคม  2554 มีกำหนดชำระ 15 งวด 

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3  ต่อปี งวดนี้เป็นการชำระงวดที่ 8 เงินต้น 

95,600 บาท   

3. เพื่อจ่ายชำระหนี้เงนิต้น เงินกู้  โครงการก่อสร้างถนนสาย 

ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จำนวน  9  โครงการ  ตั ้งไว้  

932,200  บาท  ตามสัญญากู้เงินเลขที่  1680/123/2559  มีกำหนด

ชำระ  10  งวด (10 ปี) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี งวดนี้เป็นการ

ชำระเงินต้นงวดที่  3 

4. เพื่อจ่ายชำระหนี้เงนิต้น เงินกู้  โครงการวางระบบการ 

เชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกลพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์

วงจรปิดและพัฒนาระบบการควบคุมดูแลนำร่อง (Smart city)  ตั้งไว้  

911,600  บาท  ตามสัญญากู้เงินเลขที่  1694/14/2560  มีกำหนดชำระ  

10  งวด (10 ปี) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี งวดนี้เป็นการชำระเงิน

ต้นงวดที่  3 

5. เพื่อจ่ายชำระหนี้เงนิต้น เงินกู้  โครงการก่อสร้างถนนสาย 

ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จำนวน  8  โครงการ  ตั ้งไว้  

1,776,200  บาท  ตามสัญญากู้เงินเลขที่  1729/49/2560  มีกำหนด

ชำระ  10  งวด (10 ปี) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี งวดนี้เป็นการ

ชำระเงินต้นงวดที่  3 
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6. เพื่อจ่ายชำระหนี้เงนิต้น เงินกู้  เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ  

ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จำนวน  2  โครงการ  ตั้งไว้  262,400  

บาท  ตามสัญญากู้เงินเลขที่  1739/59/2560  มีกำหนดชำระ  10  งวด 

(10 ปี) อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 3 ต่อปี งวดนีเ้ป็นการชำระเงินต้นงวดที่ 3 

7. เพื่อจ่ายชำระหนี้เงนิต้น เงินกู้  โครงการซือ้ที่ดนิเพื่อกำจัด 

ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   ตั้งไว้   3,239,000  บาท  

ตามสัญญากู้เงินเลขที่  1702/22/2560  มีกำหนดชำระ  10  งวด (10 

ปี) อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 3 ต่อปี งวดนี้เป็นการชำระเงินต้นงวดที่ 3 

            8. เพื่อจ่ายชำระหนี้เงนิต้น เงินกู้ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ

โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า  ตั้งไว้ 1,235,800 บาท ตามสัญญากู้

เงินเลขที่ 1843/32/2561 มีกำหนดชำระ 10 งวด (10 ปี) อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 2.50 ต่อปี งวดนี้เป็นการชำระเงินต้นงวดที่  2 

            9. เพื ่อจ่ายชำระหนี ้เง ินต้น เงินกู ้ โครงการจัดซื ้อรถขุด

ตีนตะขาบ  ตั้งไว้ 403,400 บาท ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 1844/33/2561 

มีกำหนดชำระ 10 งวด (10 ปี) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี งวดนี้

เป็นการชำระเงินต้นงวดที่  2 

           10. เพื่อจ่ายชำระหนี้เงนิต้น เงินกู้ เพื่อดำเนนิโครงการต่าง ๆ  

ในเขตเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด  จำนวน  12  โครงการ  ตั้งไว้  2,387,100  

บาท  ตามสัญญากู้เงินเลขที่  1940/14/2562 , 1941/15/2562 , 

1957/31/2562, 1965/39/2562, 1986/60/2562  มีกำหนดชำระ 10 

งวด ( 10  ปี)  งวดนีเ้ป็นการชำระเงินต้นงวดที่ 1 

           11. เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินต้น เงินกู้  เพื่อดำเนินการโครงการ

ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด จำนวน 2 โครงการ ตั้งไว้ 858,600 

บาท  ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 1997/71/2562  มกีำหนดชำระ 10  งวด  

( 10 ปี) งวดนีเ้ป็นการชำระเงินต้นงวดที่ 1 

          -  ค่าชำระเงินกู้ธนาคารออมสินค่าชำระหนี้เงินกู้ธนาคารออม

สิน  ตามสัญญาเงินกู้เลขที่  4/2553 ลงวันที่ 16 มีนาคม  2553  มี

กำหนดชำระหนี้เงินต้น  18  งวด  งวดนี้เป็นการชำระเงินต้นพร้อม

ดอกเบีย้งวดที่  8  เป็นเงนิต้น  1,110,000  บาท   
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ค่าชำระดอกเบี้ย        จำนวน   3,952,900  บาท     

-  ค่าชำระดอกเบีย้ เงินกู้  ก.ส.ท. แยกเป็น 

1. เพื่อจ่ายชำระดอกเบีย้ เพื่อซือ้ที่ดนิขยายโรงเรยีนชุมชน

หนองหญ้าม้าและโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นตามสัญญากู้เงินเลขที่  

887/45/2554    ลงวันที่  21  กุมภาพันธ์  2554  มีกำหนดชำระ  15  

งวด  ตั้งไว้   133,100  บาท   

2. เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ย  ก.ส.ท.  เพื่อก่อสร้างถนน  คสล. 

พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด  ตัง้ไว้  29,200  บาท  

 3. เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้  โครงการก่อสร้างถนนสาย

ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จำนวน  9  โครงการ  ตั ้งไว้  

248,700  บาท   

4. เพื ่อจ่ายชำระดอกเบี ้ยเง ินกู ้  โครงการวางระบบการ

เช่ือมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกลพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์

วงจรปิดและพัฒนาระบบการควบคุมดูแลนำร่อง (Smart city)  ตั้งไว้  

243,200  บาท   

5.  เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการก่อสร้างถนนสาย

ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จำนวน  8  โครงการ  ตั ้งไว้  

541,400  บาท   

6.  เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้  เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ 

ในเขตเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด  จำนวน  2  โครงการ ตั้งไว้ 80,000  บาท   

7.  เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้  โครงการซื้อที่ดินเพื่อกำจัด

ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด   ตัง้ไว้   864,100  บาท  

8. เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ

โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า  ตัง้ไว้ 346,200 บาท 

9. เพื ่อจ ่ายชำระดอกเบี ้ยเง ินก ู ้  โครงการจัดซื ้อรถขุด

ตีนตะขาบ ตั้งไว้ 100,400  บาท 

10.  เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ย เงินกู้ โครงการบริหารจัดการ

ระบบจำกัดขยะ/ จัดซื้อครุภัณฑ์(รถบรรทุกน้ำ)/ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ

ฝายน้ำล้น/จัดซื้อครุภัณฑ์ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม / ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กข้างสนามฟุตซอล / ก่อสร้างปรับปรุงสนาม

วอลเลย์บอลชายหาด /ต่อเติมอาคารโรงจอดรถยนต์ดับเพลิง/ก่อสร้าง 
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รั้ว คสล.ที่ทิ้งขยะ /จัดซือ้รถดูดสิ่งโสโครกฯ/จัดซือ้รถบรรทุกขยะ/จัดซื้อ

รถโฟล์คคลีฟฯ   ตั้งไว้  658,100 บาท 

           11. เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ย เงินกู้ โครงการก่อสร้างอาคารพัก

ขยะเพื่อผลิตเชือ้เพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ และก่อสร้างถนนริมคลองด้านใน

(ช่วงถ.รัฐกิจไคลคลา-ถ.สุริยเดชบำรุง-ถ.เปรมประชาราษฎร์) ตั้งไว้ 

240,500 บาท 
 

-  ค่าชำระดอกเบีย้เงินกู้  ค่าชำระดอกเบี้ยกู้ธนาคารออมสิน  

ตั้งไว้  468,000  บาท             
 

เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม  จำนวน    2,921,700   บาท 

- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม  โดยคำนวณตั้งจ่าย

ในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างที่เทศบาลฯ จ่ายให้แก่พนักงานจ้าง  

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน

ที ่ส ุด ที ่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที ่ 22  มกราคม  2557  และ

พ ร ะ ร าชบ ั ญ ญ ั ต ิ ป ร ะก ั น ส ั ง ค ม  พ . ศ .  2 5 3 3   หน ั ง ส ื อ

กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1672  ลงวันที่  27  

มิถุนายน  2557  หนังสือด่วนที่สุด  ที่  มท 0809.4/ว 1136 ลงวันที่  

7  กรกฎาคม 2557  และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 

1867  ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2557   
 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์       จำนวน     252,000     บาท   

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่เข้าเกณฑ์ โดยจ่าย

เดือนละ 500 บาทต่อคน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื ่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว

2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด หนา้ที่ 386 ลำดับที่  3) 
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เบี้ยยังชีพคนพิการ            จำนวน   5,760,000 บาท   

-  เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้พิการที่เข้าเกณฑ์ โดยจ่ายเดือน

ละ 800 บาทต่อคน (ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  ตาม มติ 

ครม. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง การเสนอเรื่องจากมติ

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แห่งชาติ และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2927 ลงวันที่ 

25 กรกฎาคม 2562) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 

2565)  เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด  หน้าที่ 386 ลำดับที่  2) 
 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ          จำนวน   29,305,200  บาท   

- ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งไว้  29,305,200  บาท  

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์ โดยจ่ายแบบขั้นบันใด 

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี ้ย   

ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และ

แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 

18 ตุลาคม 2554 เรื่อง การกำหนดอัตราเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 

2562) (เป ็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด  หน้าที่ 386 ลำดับที่  1) 

 

สำรองจ่าย          จำนวน    1,000,000  บาท 

-  เพื ่อจ ่ายกรณีจำเป ็นหรือกรณีฉ ุกเฉ ินตามความ

เหมาะสม (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว ่าด ้วยว ิธ ีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2541)    
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน     จำนวน    1,470,000  บาท 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน    1,470,000   บาท 

1. เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  ตั้งไว้  

970,000   บาท  เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ

ในระดับท้องถิ่น   ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติลงวันที่   19  กุมภาพันธ์   2557  โดยสมทบไม่น้อยกว่า  

ร ้อยละ  60  ของค ่าบร ิการสาธารณสุ ขท ี ่ ได ้ร ับจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพ  

2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์ความร่วมมือด้าน

บรรเทาสาธารณภัย  ตั้งไว้   400,000   บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

ตามโครงการศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยตั้งจ่ายตาม

หนังสือ  ที่ มท  0810.4/ว 4524 ลงวันที่  27  ธันวาคม   2549   และ

ตั้งจ่ายตามมติการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  สมัยสามัญ 

สมัยที่ 2  ประจำปี  2550  เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2550   

3. ค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  ตั้งไว้ 100,000 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิอุดหนุนของ

องค ์ ก รปกครองส ่ วนท ้ อ งถ ิ ่ น  พ .ศ .  2 559  และหน ั ง ส ื อ

กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553  

 

เงนิช่วยพิเศษ       จำนวน    30,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษค่าทำศพพนักงานและ

พนักงานจา้งของเทศบาลฯ  กรณีตายในระหว่างรับราชการ  โดยให้

จ่ายจำนวนสามเท่าของอัตราค่าตอบแทนปกติทั ้งเดือนในเดือน

สุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยบำเหน็จบำนาญลูกจ้างหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  

2542  และตามประกาศ  กทจ.  ร้อยเอ็ด  เรื่อง หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจา้ง  ลงวันที่  30  สิงหาคม  2547 
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เงนิสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)  จำนวน   3,975,752  บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น  ที ่  มท 0808.5/ว 2305  ลงวันที่  26  

กรกฎาคม  2561  โดยใหเ้ทศบาลตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ  2 ของ

รายได้  โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร  เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้

และเงินอุดหนุนทุกชนิด   

 

เงนิช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)                 จำนวน    1,071,100  บาท 

- เพื ่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงาน

เทศบาลผู้รับบำนาญ   โดยตั้งจ่ายจากจำนวนที่จะต้องจ่ายจริง  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ  

ผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2522 (ฉบับแรก

จนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 16)  พ.ศ. 2558) 

 

เงนิบำเหน็จลูกจ้างประจำ     จำนวน   1,370,100   บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จปกติหรือเงินบำเหน็จราย

เดือนให้แก่ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ  โดยถือปฏิบัติ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.5/ว 

896   ลงวันที่  29  มีนาคม 2556 
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ส่วนที่ 3 

 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 

เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด 

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ของ 

เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับ 

งบประมาณรายรับเฉพาะสถานธนานุบาล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อำเภอเมือง  จังหวัดรอ้ยเอ็ด 
 

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น  60,668,700 บาท  แยกเป็น 

 รายได้  เป็นเงนิ   34,011,000   บาท 

กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด     รวม     4,000,000    บาท 

-  โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ 

ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร              รวม    10,000   บาท 

-  โดยคำนวณจากดอกเบีย้เงนิฝากธนาคารตัง้แต่เดือน

ตุลาคม 2561  ถึงเดือนกันยายน 2562 เป็นเกณฑ์ 

ดอกเบีย้รับจำนำ      รวม    30,000,000   บาท 

-  โดยคำนวณจากดอกเบีย้รับจำนำเดือนตุลาคม 2560 

ถึงเดือนกันยายน 2561  เป็นเกณฑ์ 

รายได้เบ็ดเตล็ด         รวม         1,000     บาท 

-  เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ 

รายได้อื่น  เป็นเงิน   26,657,700   บาท 

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น  30 %     จำนวน    7,997,310  บาท 

-  เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น  30 %  ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน  

7,997,310  บาท 

ทุนดำเนนิการของสถานธนานุบาล   50 %    จำนวน  13,328,850   บาท 

-  ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล   50 %  ของกำไรสุทธิ 

เป็นเงิน  13,328,850   บาท 

บำเหน็จรางวัล  20 %       จำนวน    5,331,540   บาท 

-  บำเหน็จรางวัล  20 %  ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน  5,331,540  บาท 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะ  สถานธนานุบาล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  35,566,700  บาท  จ่ายจากรายได้ 

งบบุคลากร                 เป็นเงนิ  2,620,000   บาท 

เงนิเดือน(ฝ่ายประจำ)     รวม  2,620,000   บาท 

เงนิเดือนพนักงาน                                             จำนวน  2,500,000   บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานสถานธนานุบาล   

จำนวน  9 อัตรา  
 

เงนิประจำตำแหน่ง      จำนวน   120,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายใหพ้นักงานสถานธนานุบาลผูด้ำรงตำแหน่ง 

ผูจ้ัดการสถานธนานุบาล ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล  
 

งบดำเนินงาน       เป็นเงนิ  1,985,000   บาท 

ค่าตอบแทน          รวม   1,116,000    บาท 

ค่าเบี้ยเลี้ยงในการจำหน่ายทรัพย์หลุด              จำนวน      27,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายใหก้ับเจ้าหน้าที่ผูด้ำเนนิการจำหน่ายทรัพย์หลุด  
 

ค่าพาหนะเหมาจ่าย      จำนวน    100,000   บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรีประจำทุกเดือน   
 

เงนิเพิ่มการครองชีพชั่วคราว     จำนวน    80,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงาน

สถานธนานุบาล     
 

เงนิรางวัลเจ้าหน้าที่      จำนวน   120,000  บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผูป้ฏิบัติหน้าที่

ผูต้รวจการสถานธนานุบาลและเจ้าหน้าที่ในวันตรวจทรัพย์รับจำนำ  
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เงนิสมทบเงินสะสม      จำนวน   250,000  บาท 

 -  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนานุบาล  

ร้อยละ 10 ของค่าจา้งประจำ 
 

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร       จำนวน    20,000    บาท 

  -  เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิ์

เบิกเงินช่วยเหลอืการศกึษาบุตรได้ตามระเบียบฯ   
 

ค่าตอบแทนพิเศษ      จำนวน   35,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน

สถานธนานุบาล  ผูไ้ด้รับค่าจา้งถึงขั้นสูงของตำแหน่ง   
 

ค่าเช่าบ้าน       จำนวน    70,000    บาท 

-  เพื ่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่โอน 

(ย้าย) มาจากที ่อื ่นและมีสิทธิ ์เบ ิกจ่ายค่าเช่าบ้านได้ตาม

ระเบียบฯ  
 

เงนิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล    จำนวน   200,000 บาท 

-  เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิ

เบิกได้ตามระเบียบฯ 
 

ค่าอาหาร       จำนวน   214,000     บาท 

-  เพื ่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่

พนักงานสถานธนานุบาล    
  

ค่าใช้สอย       รวม 494,000      บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร     จำนวน   379,000     บาท 

ค่าจ้างเหมาบริการ      จำนวน    20,000      บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้กับผู้รับจ้างทำการ

อย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง  ต่อเติม

สร้างครุภัณฑ์หรอืสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้

รับจ้าง  เช่น  จ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ  

ค่าบริการกำจัดปลวก และค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่าง ๆ 

เป็นต้น 
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ค่าเช่าอาคาร       จำนวน   250,000    บาท 

-   เพ ื ่ อจ ่ าย เป ็นค ่ าจ ัดสรรประโยชน ์ท ี ่ ด ิน  

ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินระหว่างก่อสร้าง  ค่าเช่าพื้นที่  และ

ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดตั้งสถานธนานุ

บาล  ตามหนังสือ  จ.ส.ท. ที่  มท  0801.5/ว 675  ลงวันที่7  

มีนาคม  2548 
 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต     จำนวน    5,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตัง้ 

สถานธนานุบาล และจ่ายค่าธรรมเนียมอื่น ๆ   
 

ค่าเบี้ยประกันอัคคภีัย       จำนวน    30,000    บาท    

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน

สถานธนานุบาล  

 

ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน       จำนวน    9,000    บาท   

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ   
 

ค่าสอบบัญชี       จำนวน    60,000   บาท   

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชี ตามหนังสือสำนักงาน 

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

ค่าอากรแสตมป์      จำนวน     5,000    บาท   

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรในการใช้เช็คกรณีเบิกเกิน

บัญชจีากธนาคารหรอืสถาบันการเงนิ   

 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   จำนวน    10,000     บาท 

ค่ารับรอง       จำนวน    10,000    บาท 

-  เพื ่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื ่องดื ่มรับรอง

ผู ้ตรวจการสถานธนานุบาลและผู ้มาเยี ่ยมชมหรือดำเนิน

กิจการอื่นใดอันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สถานธนานุบาล   
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  รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จำนวน   30,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง

เดินทางให้พนักงานสถานธนานุบาล  ในการเดินทางไปราชการ

ในราชอาณาจักร  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่าย

ประเภทนี้   

 

โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. จำนวน   15,000     บาท 

-  เพื ่อจ่ายในการจัดทำกิจกรรม  ในวันที ่ระลึก

สถานธนานุบาล  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าตกแต่งสถานที่  ค่า

เครื ่องปัจจัยไทยธรรม  ค่าเช่าอุปกรณ์ในพิธ ีทางศาสนา  

ค ่าอาหารและเคร ื ่องด ื ่ม  ค ่าของรางว ัล  ค ่าถ ้วยก ีฬา  

ค่าตอบแทนกรรมการ  และค่าใช้จ่ายอื ่น ๆ  ที ่จำเป็นตาม

โครงการนี้ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกค่าใชจ้่ายในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559)  
 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม            จำนวน  60,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรอืซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

สำนักงาน  สิ ่งก่อสร้าง   ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ตลอดจนทรัพย์สินอื่น ๆ  ของสถานธนานุบาล  
 

ค่าวัสดุ       รวม 220,000      บาท 

วัสดุสำนักงาน      จำนวน  130,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์ต่าง ๆ   และค่าใช้จ่ายใน

การเก็บรักษาทรัพย์สินสถานธนานุบาล    
 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จำนวน    10,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์การไฟฟ้าเกี่ยวกับ

งานสถานธนานุบาล  
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วัสดุงานบ้านงานครัว      จำนวน     15,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับการทำความสะอาด

สถานธนานุบาล ตลอดจนวัสดุงานบ้านงานครัวทุกชนิดที่จัด

อยู่ในประเภทนี้   

 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จำนวน   10,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ    

 

วัสดุคอมพิวเตอร์      จำนวน    50,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพวิเตอร์ 

 

วัสดุอื่น       จำนวน    5,000    บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ที่ใช้จ่ายในการเก็บรักษา

ของรับจำนำสถานธนานุบาล      

 

ค่าสาธารณูปโภค      รวม   155,000      บาท 

ค่าไฟฟ้า               จำนวน    120,000 บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานธนานุบาล   

 

ค่าน้ำประปา       จำนวน   10,000    บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่านำ้ประปาสถานธนานุบาล   

 

ค่าบริการโทรศัพท ์      จำนวน   20,000     บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล  

 

ค่าบริการไปรษณยี์      จำนวน     5,000      บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสารหรอืหนังสือราชการต่างๆ   
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งบรายจ่ายอื่น      เป็นเงนิ   26,172,000  บาท 

รายจ่ายอื่น       จำนวน    26,172,000  บาท 

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ     จำนวน        172,000   บาท 

-  เพื ่อจ ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท.  ตามหนังส ือ

สำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1380 ลงวันที่  25  มิถุนายน  

2561  
 

บำเหน็จรางวัล 20 %      จำนวน    5,200,000  บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงิน รางวัลประจำปี ให้แก่เจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานธนานุบาล   ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ   
 

เงนิทำนุบำรุงท้องถ่ิน  30%     จำนวน   7,800,000  บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้แก่เทศบาล  ตั้งจ่าย

จากเงนิกำไรสุทธิ   
 

ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50 %   จำนวน  13,000,000  บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการ   ให้แก่สถานธนานุบาล  

ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ    
 

งบกลาง       จำนวน    4,692,700 บาท 

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร    จำนวน    4,000,000 บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบีย้เงนิเบิกเกินบัญชีธนาคารพาณิชย์ 
 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน     จำนวน     692,700   บาท 

-  เพื่อส่งเป็นเงินสมทบสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น

พนักงานสถานธนานุบาล  ในอัตราร้อยละ  2  ของรายได้ในปีที่

ล่วงมา  ตามหนังสือที่ มท.0801.5/ว 1324  ลงวันที่  14  มิถุนายน  

2561 
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งบลงทุน         เป็นเงนิ     97,000    บาท 

ค่าครุภัณฑ์          รวม         97,000    บาท 

ครุภัณฑ์สำนักงาน        จำนวน      43,000    บาท 

1) จัดซื้อเก้าอีพ้นักงาน  ตั้งไว้  8,000  บาท  เพื่อจ่าย 

เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน สามารถปรับประดับได้  จำนวน  4  ตัว 

(ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และมี

ความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในราชการสถานธนานุบาล) ( เป็นไป

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด 

หนา้ที ่ 597 ลำดับที่ 11) 

2) จัดซื้อเก้าอีแ้ถวพักคอย ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถวพักคอย  2 – 4 ที่นั่ง  จำนวน  20  ที่นั่ง  (ซึ่งเป็น

ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความ

จำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในราชการสถานธนานุบาล)   (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หนา้ที่  597 ลำดับที่ 9) 

3) จัดซื้อชั ้นวางของเอนกประสงค์ ตั ้งไว้  10,000  บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของเอนกประสงค์  ขนาดไม่น้อยกว่า  

80 x 80 x 160 เซนติเมตร  3  ช้ัน  จำนวน  2  ตัว (ซึ่งเป็นครุภัณฑ์

ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้อง

จัดซื้อเพื่อใช้ในราชการสถานธนานุบาล) (เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าที่  597 

ลำดับที่ 12) 

4) จัดซื้อชั้นวางหนังสือพิมพ์  ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือพิมพ์ ชนิดแขวน  ขนาดไม่น้อยกว่า  50 

x 83 x 125 เซนติเมตรจำนวน  1  ตัว (ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนด

ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ใน

ราชการสถานธนานุบาล)   (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หนา้ที่  597 ลำดับที่ 13) 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     จำนวน      49,000    บาท 

1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  22,000  บาท  เพื่อ

จ่ายเป็นค่าจัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงาน ประมวลผล แบบ

ที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด (ตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)   (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หนา้ที่  594 ลำดับที่ 1) 

2) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า  ตั้งไว้  5,000 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซือ้เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA  จำนวน  2  เครื่อง  

(ตามเกณฑ ์ราคากลางและค ุณล ักษณะพ ื ้นฐานคร ุภ ัณฑ์

คอมพิวเตอร์) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด หนา้ที่  594 ลำดับที่ 2) 

3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น  

ตั้งไว้  22,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot 

Matrix Printer แบบแคร่สั้น  จำนวน  1  เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หนา้ที่  594 ลำดับที่ 3) 

 

ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว     จำนวน      5,000    บาท 

-  จัดซื้อเครื่องทำนำ้เย็น  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพื่อจ่าย 

เป็นค่าซือ้เครื่องทำน้ำเย็น  จำนวน  1  เครื่อง   (ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่

มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ

เพื่อใช้ในราชการสถานธนานุบาล)   (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด หนา้ที่  596 ลำดับที่ 5) 
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