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เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ

                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเกบ็รักษาเงินและการ

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 และเพ่ิมเติม (ฉบับที่2 ) พ.ศ.2548   หมวด 10   

การตรวจเงิน ข้อ 100  ใหห้วัหน้างานคลังจัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่ก าหนด เพ่ือส่งใหส้ านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเกา้สิบวัน

นับแต่วันส้ินปีและส่งส าเนาใหผู้้ว่าราชการจังหวัด นั้น

                 บัดนี้ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการจัดท างบแสดงฐานะ

การเงินและงบอ่ืนๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทกึบัญชีการจัดท าทะเบียน และ

รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ เมือวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และหนังสือส่ังการที่

เกีย่วข้อง  เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ค าน า
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หมายเหตุ

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2 740,633,352.64      

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและธนาคาร 3 155,276,752.84       

เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกจิการเทศบาล 30,129,869.90         

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 4 8,148.00                   

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 5 369,979,248.06       

ลูกหนี้ค่าภาษี 6 262,360.75              

ลูกหนี้รายได้อ่ืนๆ 7 1,020,330.00           

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 8 2,535,000.00           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 559,211,709.55      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หุน้ในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 1,000.00                   

ทรัพย์สินเกดิจากเงินกู้ 2 169,251,990.00       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 169,252,990.00      

รวมสินทรัพย์ 728,464,699.55      

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงช่ือ)...............................................     (ลงช่ือ)...............................................     (ลงช่ือ).......................................

                (นางทิมาพร    จันทรถง)                           ( นายสุเวช   ชัยทองดี )                   (นายบรรจง  โฆษิตจิรนนัท์)

                   ผู้อ านวยการกองคลัง                              ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด             นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน  2560



หมายเหตุ

ทุนทรัพย์สิน 2 740,633,352.64      

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

รายจ่ายค้างจ่าย 9 410,880,697.11       

ฎีกาค้างจ่าย 10 3,698,544.07           

รายจ่ายผัดส่งใบส าคัญ 8,148.00                   

เงินรับฝาก 11 5,584,251.10           

รวมหนี้สินหมุนเวียน 420,171,640.28      

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้เงินกู้ 12 92,598,739.65         

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 92,598,739.65        

รวมหนี้สิน 512,770,379.93      

เงินสะสม

เงินสะสม 13 147,135,629.59       

เงินทุนส ารองเงินสะสม 68,558,690.03         

รวมเงินสะสม 215,694,319.62      

รวมหนี้สินและเงินสะสม 728,464,699.55      

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงช่ือ)...............................................     (ลงช่ือ)...............................................     (ลงช่ือ)......................................

                (นางทิมาพร    จันทรถง)                           ( นายสุเวช   ชัยทองดี )                   (นายบรรจง  โฆษิตจิรนนัท์)

                   ผู้อ านวยการกองคลัง                              ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด             นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
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                         เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต้ังข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด   เม่ือวันที่  14  

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479  มีพ้ืนทีเ่ขตเทศบาล  4.5  ตารางกิโลเมตร  โดยมีส านกังานเป็นอาคารไม้ช้ันเดียวยกพ้ืนสูงต้ังอยู่บนศาลา

จตุรมุขในเกาะกลางบึงพลาญชัย  ต่อมาปี พ.ศ.  2499   ได้ก่อสร้างส านกังานแหง่ใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตสองช้ันตามแบบแปลน

การก่อสร้างส านกังานเทศบาลทัว่ประเทศ ต้ังอยู่ทีถ่นนเทวาภิบาลบนเนือ้ที่ 4 ไร่เศษ ต่อมาเม่ือบ้านเมืองเจริญข้ึนและชุมชน

หนาแนน่มากข้ึน จึงได้ท าการขยายเขตเทศบาลออกไปเม่ือวันที ่ 5  มีนาคม 2509 ท าใหมี้พ้ืนที ่ 11.63  ตารางกิโลเมตร (พระ

ราชกฤษฎีกาการจัดต้ังเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปรากฎในราชกิจจานเุบกษา เล่ม 23 ตอนที ่21  วันที่ 5 มีนาคม 2509)

                         การบันทึกบัญชีเพ่ือจัดท างบแสดงฐานการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณพ์คงค้าง  ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงานการเงินของอค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ เม่ื อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และหนงัสือส่ังการทีเ่กีย่วข้อง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน

1.2 รายการเปิดเผยอ่ืนใด (ถ้ามี)

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่ส าคัญ

ข้อมูลทั่วไป



ช่ือ จ านวนเงิน

ก.อสังหาริมทรัพย์ ก.เงินรายได้ 313,996,544.22         

  1. ทีดิ่น 71,403,500.00             ข.เงินทีมี่ผู้อุทิศให้ 4,353,317.00             

  2. อาคารเรียน 252,880,207.50           ค.รัฐโอนให้ 311,460,363.42         

  3. อาคารส านกังาน 22,732,845.00             ง.เงินกู้ 110,823,128.00         

  4. โรงซ่อมเคร่ืองจักรกล 6,001,455.00              

  5. อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,619,000.00              

  6. โรงฆ่าสัตว์ 5,140,162.81              

  7. อาคารศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ 989,000.00                 

  8. อาคารศูนย์แพทย์ 5,789,220.00              

  9. สถานธนานบุาล 610,700.00                 

  10. สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ า 1,020,600.00              

  11. ตลาด

     -ตลาดทุง่เจริญ 11,396,628.00            

     -ตลาดหายโศรก -                               

     -ตลาดหนองแคน 3,183,500.00              

     -ตลาดสระทอง 43,095,113.00            

   12.ส่ิงก่อสร้างอ่ืนฯ 42,437,541.49            

รวมอสังหาริมทรัพย์ 468,299,472.80         

ข.สังหาริมทรัพย์

   1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 125,560,830.19          

   2. ครุภัณฑ์เคร่ืองใช้ส านกังาน 42,428,700.21            

   3. ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 9,369,065.00              

   4. ครุภัณฑ์โรงงาน 263,122.00                 

   5. ครุภัณฑ์ดนตรี 5,957,605.99              

   6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 10,151,710.00            

   7. ครุภัณฑ์การเกษตร 2,687,887.00              

   8. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 18,672,549.33            

   9. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6,746,928.60              

   10. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5,908,587.00              

   11. ครุภัณฑ์การศึกษา 29,136,232.52            

   12. ครุภัณฑ์ดับเพลิง 1,038,750.00              

   13. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,106,590.00              

   14. ครุภัณฑ์โยธา 666,328.00                 

   15. ครุภัณฑ์คมนาคม 995,000.00                 

   16. ครุภัณฑ์กีฬา 3,466,182.00              

   17. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 3,177,842.00              

รวมสังหาริมทรัพย์ 272,333,909.84         

รวมทรัพย์สินทั้งส้ิน 740,633,382.64         740,633,352.64        

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด
ประเภท ราคาทรัพย์สิน
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ประเภท ออมทรัพย์ เลขที ่293-044497-5 14,873.08

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที ่411-1-00092-4 24,303,657.29

ประเภท ฝากประจ า เลขที ่293-2-02567-8 35,297,760.37

ประเภท ฝากประจ า เลขที ่411-2-09538-4 21,715,625.89

ประเภท ฝากประจ า เลขที ่448-2-02643-3 10,142,113.55

ประเภท ออมทรัพย์(พิเศษ) เลขที ่020031821723 1,390,793.21

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที ่022-2-23602-9 199,590.39

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที ่022-2-72251-9 12,757,429.51

ประเภท ฝากประจ า เลขที ่022-4-05141-3 1,529.82

ประเภท ฝากประจ า เลขที ่310000080587 13,597,521.00

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที ่020129041446 3,509.37

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที ่05064046308-4 10,625,665.18

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที ่05064132485-5 879.27

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที ่05064170979-0 2,499.73

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที ่05064172820-4 302.11

ประเภท ฝากประจ า เลขที ่300000138028 22,824,397.62

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที ่093-13-001006-5 1,457,571.11

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที ่1181000742 941,034.34

รวม 155,276,752.84
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เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์

เงินฝากธนาคารออมสิน

เงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)



แหล่งเงิน รายการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ  เดินทางไปราชการ 2,980.00                  

เงินงบประมาณ  เดินทางไปราชการ 5,240.00                  

8,220.00                  

1 373,584.27

2 5,110,663.79

3 7,680,000.00

4 341,800,000.00

5
15,015,000.00

รวม 369,979,248.06

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

นายธนพนธ์  ปฐมก าเนิด

รวมทั้งส้ิน

6

ช่ือ - สกุลผู้ยืม

นางสาวสุปราณี  หงษ์อุดร

หมายเหตุ 4  ลูกหนี้เงินยืม

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญพนักงานครู

เงินบ าเหน็จบ านาญพนักงานครู

ค่ากอ่สร้างอาคารเรียน ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร ตามแบบ สน.ศท.4 ช้ัน9 ห้องเรียน

กอ่สร้างหอชมเมือง(รูปโหวด) ขนาดความสูง 101 เมตร

โครงการพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ให้เป็นอุทยานสวรรค์บึงพลาญชัย(ร้อยเอ็ดโมเดล

 4.101)(ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด)

หมายเหตุ 5  รายได้จากรัฐบาลค้างรับ



ประเภทลูกหนี้ ประจ าปี จ านวนราย จ านวนเงิน

ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 2558 2 47,500.00

2559 2 51,375.00

2560 6 77,800.00

10 176,675.00

ลูกหนี้ภาษีบ ารุงท้องที่ 2560 47 3,466.75

47 3,466.75

ลูกหนี้ภาษีป้าย 2560 3 82,219.00

3 82,219.00

60 262,360.75

ลูกหนี้ค่าเช่า 1,020,330.00

รวม
1,020,330.00

2,535,000.00

รวม 2,535,000.00

7

รวม

รวม

รวม

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

ชัย (ร้อยเอ็ดโมเดล 4.101)(ปรับปรุงภูมิทัศนบึ์งพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด)

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้รายได้อ่ืนๆ

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

เงินจ่ายล่วงหนา้(โครงการพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ใหเ้ป็นอุทยานสวรรค์บึงพลาญ-

รวมทั้งส้ิน



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ ก่อสร้างอาคารสถานธนานบุาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 10,000,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงหอ้งน้ าอาคารส านกังานเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด (หลังใหม่)

1,287,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน

งานเทศกิจ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โครงการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด บริเวณถนนคู

เมืองด้านทิศตะวันตก

140,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน จัดซ้ือกล้องโทรทัศนว์งจรปิดชนดิเครือข่าย 272,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน จัดซ้ือเก้าอ้ีพนกัพิงสูง 7,600.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 26,000

 บีทียู

144,800.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 30,000

 บีทียู

241,200.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 11,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 3 ล้ินชัก 10,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน จัดซ้ือโต๊ะพับหนา้ขาว 54,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน จัดซ้ือถังเก็บน้ า 29,400.00

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย
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แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน จัดซ้ือพัดลมติดผนงั 212,400.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 18,800.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง 190,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอ้ีเด็กอนบุาล 32,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอ้ีนกัเรียน ระดับประถมศึกษา 204,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอ้ีนกัเรียน ระดับมัธยมศึกษา 108,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอ้ีนกัเรียน ระดับอนบุาล 48,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือบ้านโดม 50,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง

จัดซ้ือรถหกล้อบรรทุก 2,500,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือป๊ัมน้ า ขนาดไม่นอ้ยกว่า  20 วัตต์ 5,835.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือป๊ัมน้ า ขนาดไม่นอ้ยกว่า 350 วัตต์ 30,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือป๊ัมน้ า ขนาดไม่นอ้ยกว่า 50 วัตต์ 11,250.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือป๊ัมลม ขนาดไม่นอ้ยกว่า 30 วัตต์ 24,500.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 24,000.00

8 
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แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ าด่ืม 23,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น 37,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซ้ือตู้เย็น 9,800.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 48,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 32,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนดิเลเซอร์ 

หรือชนดิ LED ขาวด า

27,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก

พิมพ์

8,600.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือเคร่ืองเดินวงรี 183,600.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือจักรยานสปินไบค์ 123,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือจักรยานเอนป่ันพนกัพิง 118,500.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือชุดดรัมเบล 51,800.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือแผ่นน้ าหนกัเหล็ก 15,750.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างเสาธง 18,200.00

เงินงบประมาณ ปี 

2559

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ค่าปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนอาคารปทุมเพชรกับ

อาคารปทุมทอง รร.อนบุาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

198,000.00
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แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ ปี 

2559

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ค่าปรับปรุงลานอเนกประสงค์เช่ืออาคารบุญสิทธ์ิ

โสภณกับอาคารสันติปัญญาคุณ รร.เทศบาลวัดป่า

เรไร

199,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนอาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ รร.เทศบาลวัดราษฎร์อุทิศ

198,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนอาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ รร.เทศบาลวัดสระทอง

198,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนอาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ รร.เทศบาลวัดเวฬุวัน

198,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และกันสาด 

รร.เทศบาลวัดเหนอื

198,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมเช่ือมหลังคาอาคารปทุมเพชร

กับอาคารปทุมทอง รร.อนบุาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

198,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงพ้ืนฟอร์ฮาร์ดหนา้ตึกอ านวยการ รร.

เทศบาลวัดป่าเรไร

199,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนอาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ รร.เทศบาลหนองหญ้าม้าฯ

199,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมโรงอาหาร รร.เทศบาล

วัดบูรพาภิราม

199,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับ

มัธยมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา พ้ืนยางสังเคราะหส์นามเซปักตะกร้อรุ่น 5 ส่วน 

พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง

498,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าจ้างเหมาปรับปรุงประตูสาเกตุนคร 99,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าจ้างหมาซ่อมแซมอาคารสัญลักษณ์แหง่สถานที่

เสด็จพระราชด าเนนิฯจังหวัดร้อยเอ็ด

98,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์/ชนดิ LED ขาวด า 30,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKET Printer) 20,000.00
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แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย

 1/1

158,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบล าหว้ยเหนอื

 ช่วงสะพาน จส. 3 ไปทางทิศตะวันออก

500,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ าถนนรัฐ

กิจไคลคลา ซอย 6/1

3,478,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ถนนเทวาภิบาล 

ซอย 19

1,582,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนเทวาภิบาล 

ซอย 15

893,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนเทวาภิบาล 

ซอย 17

698,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการซ่อมปรับปรุงสะพาน จส.3 318,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการติดต้ังป้ายบอกซอย จ านวน 30 ป้าย 299,500.00

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงผิวถนนเปรมประชาราษฎร์

เช่ือมถนนราชการด าเนนิ

1,639,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

โครงการขยายผิวทางถนน ค.ส.ล. ถนนเทวาภิบาล

 ซอย 14

141,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงฐานทีต้ั่งพระบรมราชานสุาวรีย์ 

ร.6 บึงพลาญชัย

1,692,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภายในช้ัน 2 อาคาร ส านกังาน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หลัง 3 ช้ัน (กองช่าง)

500,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าล้นคลองคูเมือง 1,600,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

โครงการต่อเติมกันสาด อาคารตลาดสระทอง 

(หลังที ่2)

250,000.00
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แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงทางเดินระหว่างแท่น C ตลาดทุง่

เจริญ

440,000.00

เงินอุดหนนุระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

เงินรางวัลการบริหารจัดการทีดีปี 59 186,062.16

เงินอุดหนนุระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

เงินรางวัลการบริหารจัดการทีดีปี 60 10,000,000.00

เงินอุดหนนุระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่าย

ประจ า)

เงินเดือนพนกังานถ่ายโอน เงินอุดหนนุทัว่ไประบุวัตถุประสงค์ 21,768.70

เงินอุดหนนุระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน เงินอุดหนนุทัว่ไประบุวัตถุประสงค์ 15,300.00

เงินอุดหนนุระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินอุดหนนุทัว่ไประบุวัตถุประสงค์ 358,031.25

เงินอุดหนนุระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร 

ตามแบบ สน.ศท.      4 ช้ัน 9 หอ้งเรียน

7,680,000.00

เงินอุดหนนุระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ ก่อสร้างหอชมเมือง(รูปโหวด) ขนาดความสูง 101 

เมตร

341,800,000.00

เงินอุดหนนุระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ให้

เป็นอุทยานสวรรค์บึงพลาญชัย(ร้อยเอ็ดโมเดล 

4.101)  (ปรับปรุงภูมิทัศนบึ์งพลาญชัย จังหวัด

17,550,000.00

410,880,697.11รวม

13 



แผนงาน งาน หมวด ประเภท จ านวนเงิน

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแ์ก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
13,804.00

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 99,000.00

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 7,520.00

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพิธีการ 1,000.00

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพิธีการ 1,000.00

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพิธีการ 2,000.00

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
7,798.00

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1,200.00

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
400.00

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
14,900.00

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
14,900.00

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
4,000.00

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ค่าวัสดุ วัสดุส านกังาน 70,000.0060-03-00111-5330100-00005

60-03-00111-5320300-00201

60-03-00111-5320200-00060

60-03-00111-5320200-00061

60-03-00111-5320300-00205

60-03-00111-5320300-00206

60-03-00111-5320300-00203

60-03-00111-5320300-00204

60-03-00111-5320100-00066

60-03-00111-5320200-00059

60-03-00111-5310100-00002

60-03-00111-5320100-00065

60-03-00111-5320300-00200

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 10 ฎีกาค้างจ่าย

เลขที่ผู้เบิก
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แผนงาน งาน หมวด ประเภท จ านวนเงินเลขที่ผู้เบิก

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 695.50

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 12,500.00

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 103,573.35

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 6,885.67

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 351.10

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย์ 16,862.00

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 2,022.30

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
15,600.00

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
400.00

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
12,900.00

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,960.00

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 54,980.00

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 18,000.00

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 2,000.00

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 3,500.00

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
5,000.0060-03-00113-5320300-00053

60-03-00113-5320100-00037

60-03-00113-5320100-00038

60-03-00113-5310300-00024

60-03-00113-5320100-00035

60-03-00111-5340500-00072

60-03-00111-5340300-00047

60-03-00111-5340300-00048

60-03-00112-5320300-00060

60-03-00113-5310300-00023

60-03-00112-5320300-00056

60-03-00112-5320300-00059

60-03-00111-5331100-00005

60-03-00111-5340100-00029

60-03-00111-5330600-00007

60-03-00111-5340400-00015

14 
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แผนงาน งาน หมวด ประเภท จ านวนเงินเลขที่ผู้เบิก

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุส านกังาน 525.00

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุส านกังาน 5,070.00

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 113,263.10

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 326,945.05

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน 29,750.00

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน 10,000.00

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 26,500.00

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับ

การศึกษา
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 2,500.00

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
3,098.00

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 6,420.00

แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
174,000.00

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับ

สาธารณสุข
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 17,900.00

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับ

สังคมสงเคราะห์
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 2,500.00

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับ

สังคมสงเคราะห์
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,990.00

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับ

สังคมสงเคราะห์
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 14,870.00

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7,980.00

60-03-00231-5411600-00001

60-03-00221-5320100-00021

60-03-00231-5320100-00017

60-03-00242-5310300-00011

60-03-00212-5330600-00007

60-03-00214-5320300-00030

60-03-00211-5320100-00014

60-03-00212-5320300-00210

60-03-00231-5411600-00001

60-03-00113-5330800-00056

60-03-00113-5330100-00091

60-03-00113-5410100-00004

60-03-00113-5411600-00001

60-03-00113-5330800-00057

60-03-00113-5410100-00003

60-03-00113-5330100-00092

15 
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แผนงาน งาน หมวด ประเภท จ านวนเงินเลขที่ผู้เบิก

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 297,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 2,500.00

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 48,471.00

แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 459,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 9,130.00

แผนงานเคหะและชุมชน
งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 729,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน
งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล
ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 98,070.00

แผนงานเคหะและชุมชน
งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล
ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 74,870.00

แผนงานเคหะและชุมชน
งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล
ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 45,000.00

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนนัทนาการ

งานวิชาการวางแผนและ

ส่งเสริมการท่องเทีย่ว
ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 25,000.00

แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 9,000.00

แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าวัสดุ วัสดุส านกังาน 92,000.00

แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 5,180.00

แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 14,180.00

แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 171,000.00

แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 180,000.0060-03-00334-5320100-00016

60-03-00312-5320100-00016

60-03-00244-5320400-00140

60-03-00244-5320400-00141

60-03-00312-5410400-00003

60-03-00333-5320100-00015

60-03-00312-5330100-00002

60-03-00312-5410400-00002

60-03-00244-5320100-00035

60-03-00244-5320400-00139

60-03-00243-5320100-00019

60-03-00243-5320400-00023

60-03-00264-5320400-00006

60-03-00242-5320100-00038

60-03-00242-5330600-00041

60-03-00242-5320100-00037

16 

17 



แผนงาน งาน หมวด ประเภท จ านวนเงินเลขที่ผู้เบิก

แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 193,080.00

3,698,544.07รวม

60-03-00411-5110300-00016

17 

18 



เงินรับฝากภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 559,958.20

เงินรับฝาก กบท. 21,192.45

เงินรับฝากประกนัซอง 357,000.00

เงินรับฝากประกนัสัญญา 2,008,432.00

เงินรับฝากประกนัสังคม 193,080.03

เงินรับฝากอ่ืน ๆ 2,444,588.42

***ภาษีหักล่วงหน้า 39,640.00

กองทุนพัฒนาบึงพลาญชัย 16,529.11

กองทุนหลักประกนัสุขภาพ (สปสช.) 20,064.00

กองทุนหลักประกนัสุขภาพเพ่ือใช้จ่ ายในโครงการต่างๆ 503,005.00

ค่าเช่าทีวั่ดบึงพระลานชัย 52,197.10

เงิน ก.ฌ. 4,095.00

เงินค่าปรับ(โครงการกอ่สร้าโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ) 165,942.00เงินค่าปรับผู้กระท าผิดตามมาตรา 46 แห่ง พรบ.ภาษีโรงเรือน

และทีดิ่น พ.ศ.2547และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติม 3,800.00

เงินประกนัการรักษาส่ิงแวดล้อม 260,939.00

เงินรอคืนจังหวัด 647,907.00

เงินรางวัลส าหรับ อปท.ทีมี่การบริหารจัดการทีดี่ ปี57 13,000.00

เงินรางวัลส าหรับ อปท.ทีมี่การบริหารจัดทีดี่ ปี56 34,588.50

เงินสนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดฯ 400.00

เงินอุทิศเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ 148,397.80

เงินอุทิศประชาสัมพันธ์ 470.00

เงินอุทิศปรับปรุงการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 199,590.39

เงินอุทิศปรับปรุงบริเวณมณฑป 138,415.02

เงินอุทิศศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 63,610.00

เพ่ือการใช้จ่ายในงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 22,998.50

เพ่ือประชาชน นักเรียน นักศึกษาด้อยโอกาสในเขต ทม.รอ. 100,000.00

ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 9,000.00

รวมทั้งส้ิน 5,584,251.10

19

หมายเหตุ 11  เงินรับฝาก

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560



สัญญาเลขที่ ลงวันที่

เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน
 1.  ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนระบบระบายน้ าและปรับปรุง

ถนนเทศบาลบ ารุง       4,270,000.00 086453005712  16 มีนาคม 2553

 2. ค่าก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ าถนนคหบดีอุทิศ       1,595,000.00 086453005712  16 มีนาคม 2553

 3. ค่าก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ า ถ.รณชัยชาญยุทธ 

      ซอย 46
      1,943,000.00 086453005712  16 มีนาคม 2553

 4. ค่าก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ าถนนสุขบูรพา        

    (ช่วง ถ.เจริญพานชิ-ถ.เพลินจิต)
      1,258,000.00 086453005712  16 มีนาคม 2553

 5. ค่าก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ าถนนคุ้มวัดป่าเรไร

 ฝ่ังทิศตะวันตก(จากแยกเทวาภิบาล ถึงกองพล 10 ซอย 4)
      1,857,000.00 086453005712  16 มีนาคม 2553

 6. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนรัชชูปการ ซอย 2       1,392,745.00 086453005712  16 มีนาคม 2553

 7. ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ าทางเท้าปรับปรุงภูมิทัศน์

ถนนริมคลอง(ช่วงถนนหายโศรก-ถนนด ารงราษฎร์วิถี)
         778,000.00 086453005712  16 มีนาคม 2553

 8. รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย   2,455,000 บาท       2,455,000.00 086453005712  16 มีนาคม 2553

 9. สมทบก่อสร้างอาคารเรียน 4ช้ัน 12 หอ้งเรียน 

โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร
      4,350,000.00 086453005712  16 มีนาคม 2553

ส านักงานกองทุนเพ่ือสังคม (กองทุนพัฒนา

เมืองในภูมิภาค)
โครงการก่อสร้างตลาดสระทอง (ระยะที1่)     46,557,000.00  19/2545  8 ตุลาคม  2545 3,724,560.00 30/9/2561

ส านักงานกองทุนเพ่ือสังคม (กองทุนพัฒนา

เมืองในภูมิภาค)
โครงการก่อสร้างตลาดสระทอง (ระยะที2่)       5,609,078.00  20/2545  16 ธันวาคม  2545 323,678.00 30/9/2561

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

เจ้าหนี้เงินกู้ โครงการที่ขอกู้  จ านวนที่ขอกู้ เงินต้นค้างช าระ ปีส้ินสุดสัญญา

หมายเหตุ 12 เจ้าหนี้เงินกู้

สัญญากูเ้งิน

14,348,745.00

28/2/2573

20 



สัญญาเลขที่ ลงวันที่
เจ้าหนี้เงินกู้ โครงการที่ขอกู้  จ านวนที่ขอกู้ เงินต้นค้างช าระ ปีส้ินสุดสัญญา

สัญญากูเ้งิน

เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สมทบปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์     10,000,000.00  101/101/2550  10 มกราคม  2550 1,000,000.00    30/9/2561

ซ้ือทีดิ่นเพ่ือขยาย รร.ชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า และรร.

กีฬาท้องถิน่จังหวัดร้อยเอ็ด
      8,500,000.00 887/45/2554  21 กุมภาพันธ์ 2554 5,543,833.63    30/9/2570

ปรับปรุงภูมิทัศนถ์นนริมคลอง (ช่วงถนนเพลินจิตร -ถนน

หนา้ศูนย์บริการสาธารณสุข)
      1,487,539.00 918/76/2554 3 พฤษภาคม 2554 1,152,933.02 30/9/2571

เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล โครงการก่อสร้างถนนสายต่างๆ ฯ จ านวน 9 โครงการ

1.ค่าซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน

เจริญพานชิ(ถ.ผดุงพานชิ-ถ.สุขบูรพา)
         555,000.00 1680/123/2559 29 กันยายน 2559 555,000.00 30/9/2570

2.ค่าซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน

เสนาเร่ิมคิด(ช่วงหา้แยกวงเวียนท้าวทนต์-ถ.ผดุงพานชิ)
         950,000.00 1680/123/2559 29 กันยายน 2559 950,000.00 30/9/2570

3.ค่าซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรัช

ชูประการ(ช่วง ถ.รัฐกิจไคลคลา-ถ.สุริยาเดชบ ารุง)
      1,118,000.00 1680/123/2559 29 กันยายน 2559 1,118,000.00 30/9/2570

4.ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ถนนเปรมประชาราษฎร์ 

(ช่วง ถ.เทวาภิบาล-ถ.สุริยเดชบ ารุง ซ.3)
      1,398,000.00 1680/123/2559 29 กันยายน 2559 1,352,565.00 30/9/2570

5.ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ถนนเสนาเร่ิมคิด(ช่วงหา้

แยกวงเวียนท้าวทนต์-ถ.เทวาภิบาล)
      2,290,000.00 1680/123/2559 29 กันยายน 2559 2,135,425.00 30/9/2570

6.ค่าซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรณ

ชัยชาญยุทธ(ช่วง ถ.รัฐกิจไคลคลา - ถ.สุริยเดชบ ารุง)
      1,600,000.00 1680/123/2559 29 กันยายน 2559 1,600,000.00 30/9/2570

7.ค่าก่อสร้างปรับปรุง ถนน คสล.ถนนคุ้มแสนสุข(ช่วงจาก

ถนนคุ้มวัดป่าเรไร)
      1,180,000.00 1680/123/2559 29 กันยายน 2559 1,180,000.00 30/9/2570

8.ค่าซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเข้า

หมู่บ้านม่ันคงพัฒนา
         440,000.00 1680/123/2559 29 กันยายน 2559 440,000.00 30/9/2570

9.ค่าซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน

เพลินจิต(ช่วง ถ.ผดุงพานชิ-ถ.สุขบูรพา)
         742,000.00 1680/123/2559 29 กันยายน 2559 742,000.00 30/9/2570

เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล โครงการวางระบบการเช่ือมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพ

ระยะไกล พร้อมติดต้ังกล้องโทรทัศนว์งจรปิดและพัฒนา

ระบบการควบคุมดูแลน าร่อง (Smat City)

      9,850,000.00 1694/14/2560 16 พฤศจิกายน 2559 9,850,000.00 30/9/2570

20 
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สัญญาเลขที่ ลงวันที่
เจ้าหนี้เงินกู้ โครงการที่ขอกู้  จ านวนที่ขอกู้ เงินต้นค้างช าระ ปีส้ินสุดสัญญา

สัญญากูเ้งิน

เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซ้ือทีดิ่นเพ่ือเป็นทีก่ าจัดขยะมูลฝอย     35,000,000.00 1702/22/2560 9 ธันวาคม 2559 35,000,000.00 30/9/2570

เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

1.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถ.รณชัยชาญยุทธ ซอย

 6
      1,515,000.00 1729/49/2560 17 มีนาคม 2560 1,515,000.00 30/9/2570

2.โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ าถนนปัทมา

นนท์ ซอย 10 เช่ือม ซอย8
      3,180,000.00 1729/49/2560 17 มีนาคม 2560 3,180,000.00 30/9/2570

3.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจร

ถนนเทวาภิบาล ซอย 14
      3,538,000.00 1729/49/2560 17 มีนาคม 2560 1,769,000.00 30/9/2570

4.โครงการก่อสร้างถนนเทวาภิบาล ซอย 10/1 แยก 1          214,000.00 1729/49/2560 17 มีนาคม 2560 214,000.00 30/9/2570

5.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ถ.รณชัยชาญยุทธ ซอย

 8
      1,328,000.00 1729/49/2560 17 มีนาคม 2560 1,328,000.00 30/9/2570

6.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถ.รณชัยชาญยุทธ ซอย

 41
      3,096,000.00 1729/49/2560 17 มีนาคม 2560 3,096,000.00 30/9/2570

เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          480,000.00 1739/59/2560 19 เมษายน 2017 480,000.00 30/9/2570

รวมเจ้าหนี้เงินกูท้ั้งส้ิน 160,526,362.00 92,598,739.65

3.โครงการก่อสร้างหลังคาโดอเช่ือมระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จ านวนเงินทีข่อกู ้2,448,000.00 บาท ตามสัญญาเลขที ่1739/59/2560 ลว.19 เมษายน 2560

4.โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ าโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า จ านวนเงินทีข่อกู ้15,926,000.00บาท ตามมติทีป่ระชุมคร้ังที ่7/2560 เม่ือวันที ่22 สิงหาคม 2560

5.ซ้ือรถขุดตีนตะขาบ จ านวนเงินทีข่อกู ้4,500,000.00 บาท ตามมติทีป่ระชุมคร้ังที ่7/2560 เม่ือวันที ่22 สิงหาคม 2560

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือท าสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จ านวน 5 โครงการ เป็นเงินจ านวน 30,359,000.00 บาท

1.ก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ าถนนประชาธรรมรักษ์(ช่วงถนนเทวาภิบาล-ถนนมีโชคชัย) จ านวนเงินทีข่อกู ้5,539,000.00 บาท ตามสัญญาเลขที ่1729/49/2560 ลว.17 มีนาคม 2560

2.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ถ.รณชัยชาญยุทธ ซอย 4 จ านวนเงินทีข่อกู ้1,946,000.00 บาท ตามสัญญาเลขที ่1729/49/2560 ลง.17 มีนาคม 2560

โครงการก่อสร้างถนนสายต่างๆ ฯ จ านวน 8 โครงการ
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140,299,886.69

7,082,047.35

หัก

25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

(เงินทุนส ารองเงินสะสม) 1,770,511.84

บวก 5,311,535.51

351,473.50

1,155,371.00

6,911,362.89 13,729,742.90

หัก         6,894,000.00

147,135,629.59

1. 1,000.00

2. 30,129,869.90

3. 262,360.75

4. 1,020,330.00

5.

76,453,240.35

6. 16,603,800.00

7. 5,484,248.06

8. 17,180,780.53

147,135,629.59

รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี

รับคืนเงืนสะสม

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนส ารองเงินสะสม

เงินทุนส ารองเงินสะสม

ทรัพย์สินเกดิจากเงินกูท้ีช่ าระหนี้แล้ว 

(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกดิจากเงินกูแ้ละเจ้าหนี้เงินกู้)

เงินสะสมทีส่ามารถน าไปใช้ได้

เงินสะสม 30 กนัยายน 2560 ประกอบด้วย

ช าระหนี้เงินกู้

23

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 13 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

โครงการทีไ่ด้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมทีอ่ยู่ในระหว่างด าเนินการ

เงินรายได้จากรัฐบาลค้างรับ(บ านาญครู)

เงินสะสม 30 กนัยายน 2560

จ่ายขาดเงินสะสม

หุน้ในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.

ลูกหนี้ค่าภาษี

ลูกหนี้รายได้อ่ืนๆ



ประเภท โครงการ
จ านวนเงินที่ได้รับ

อนุมัติ
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง 2,700,000.00 2,675,000.00 2,675,000.00 - 25,000.00

2,100,000.00 1,990,000.00 1,990,000.00 - 110,000.00

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 1 โครงการก่อสร้างถนนเทวาภิบาล ซอย 1 950,000.00 950,000.00 - 950,000.00 -

2 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าคุ้มวัดป่า

เรไร ฝ่ังทิศตะวันออก 2,699,000.00 2,300,000.00 - 2,300,000.00 399,000.00

3 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนล าหว้ย

เหนอื ซอย 5 1,367,000.00 1,050,000.00 - 1,050,000.00 317,000.00

4 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนล าหว้ย

เหนอื ซอย 7 1,455,000.00 1,090,000.00 - 1,090,000.00 365,000.00

5 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนรณ

ชัยชาญยุทธ ซอย 21 946,000.00 780,000.00 - 780,000.00 166,000.00

6 โครงการก่อสร้างถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 

21 แยก1 1,043,000.00 483,900.00 - 483,900.00 559,100.00

7 โครงการก่อสร้างถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 

26 423,000.00 420,000.00 420,000.00 - 3,000.00

8 โครงการก่อสร้างถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 

48 533,000.00 477,900.00 - 477,900.00 55,100.00

9 โครงการก่อสร้างถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 

50 422,000.00 420,000.00 420,000.00 - 2,000.00

10 โครงการก่อสร้างถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 

15 655,000.00 457,000.00 - 457,000.00 198,000.00

11 โครงการก่อสร้างถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 

24 แยก1
310,000.00 308,000.00 308,000.00 - 2,000.00

หมวด

ค่าครุภัณฑ์

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 13 เงินสะสม

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

รถดับเพลิงเอนกประสงค์แบบปิคอัพ

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

24 



ประเภท โครงการ
จ านวนเงินที่ได้รับ

อนุมัติ
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้หมวด

12 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนรณ

ชัยชาญยุทธ ซอย 36/1 1,169,000.00 860,000.00 - 860,000.00 309,000.00

13 โครงการก่อสร้างถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 

37/1 388,000.00 386,000.00 386,000.00 - 2,000.00

14 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนผดุง

พานชิ ซอย 8 548,000.00 450,000.00 - 450,000.00 98,000.00

15 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนศรีเท

วา ซอย 2 633,000.00 500,000.00 - 500,000.00 133,000.00

16 โครงการก่อสร้างถนนรอบเมือง ซอย 15 378,000.00 377,000.00 -
377,000.00

1,000.00

17 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนรณ

ชัยชาญยุทธ ซอย 9 755,000.00 600,000.00 - 600,000.00 155,000.00

18 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนรณ

ชัยชาญยุทธ ซอย 11 853,000.00 690,000.00 - 690,000.00 163,000.00

19 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนรณ

ชัยชาญยุทธ ซอย 16/1 164,000.00 163,000.00 163,000.00 - 1,000.00

20 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนรณ

ชัยชาญยุทธ ซอย 16/2 120,000.00 119,000.00 119,000.00 - 1,000.00

21 โครงการก่อสร้างถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 

14 แยก 4 350,000.00 329,000.00 329,000.00 - 21,000.00

22 โครงการก่อสร้างถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 

14 แยก 2 84,000.00 84,000.00 84,000.00 - -

23 โครงการก่อสร้างถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 

20 แยก 1 455,000.00 453,000.00 - 453,000.00 2,000.00

24 โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสพัสท์

คอนกรีตถรรรอบบริเวณตลาดหนองแคน 2,500,000.00 2,485,000.00 - 2,485,000.00 15,000.00

25 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนน

ราชการด าเนนิ ซอย 3 703,000.00 600,000.00

-

600,000.00 103,000.00

26 โครงการก่อสร้างถนนปัทมานนท์ ซอย 9 838,000.00 529,000.00

-

529,000.00 309,000.00

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
496,000.00 494,000.00 - 494,000.00 2,000.00

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ าและ

ถนนภายในโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า

24 

25 



ประเภท โครงการ
จ านวนเงินที่ได้รับ

อนุมัติ
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้หมวด

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 1,206,000.00 977,000.00 - 977,000.00 229,000.00

27,243,000.00 23,497,800.00 6,894,000.00 16,603,800.00 3,745,200.00

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

รวม

โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนผดุงพานชิ

25 

26 



ประมาณการ
รวมจ่ายจาก

เงินงบประมาณ

รวมจ่ายจาก

เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

รวม
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา
แผนงานการพาณิชย์ แผนงานงบกลาง

รายจ่าย

งบกลาง 45,799,360.00 45,173,050.01 35,544,026.46 80,717,076.47 - - - - - - - - - - 80,717,076.47

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 6,208,560.00 6,208,560.00 - 6,208,560.00 6,208,560.00 - - - - - - - - - -

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 214,582,435.00 211,244,683.20 2,131,188.70 213,375,871.90 25,616,157.89 14,558,401.61 137,999,085.30 8,812,975.23 3,963,241.74 14,106,106.93 - 1,907,700.00 5,511,876.46 900,326.74 -

ค่าตอบแทน 4,164,400.00 3,376,410.02 2,392,750.00 5,769,160.02 1,155,364.00 766,834.02 2,627,080.00 210,341.00 74,040.00 459,690.00 - 61,910.00 357,284.00 56,617.00 -

ค่าใช้สอย 117,207,810.00 111,392,808.54 10,412,162.16 121,804,970.70 15,966,424.31 478,679.02 55,977,710.36 1,589,780.93 308,016.00 24,550,468.08 703,621.60 16,774,758.41 400,537.49 5,054,974.50 -

ค่าวัสดุ 41,645,800.00 40,564,608.58 - 40,564,608.58 10,406,906.37 1,200,252.70 19,646,172.90 62,805.00 22,530.00 6,043,821.27 - 925,975.00 2,100,234.34 155,911.00 -

ค่าสาธารณปูโภค 4,132,000.00 3,887,445.03 - 3,887,445.03 3,887,445.03 - - - - - - - - - -

ค่าครุภัณฑ(์หมายเหตุ 1) 6,162,935.00 6,136,977.00 696,000.00 6,832,977.00 319,422.00 140,000.00 6,100,835.00 45,000.00 158,360.00 - - - 69,360.00 - -

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง (หมายเหตุ 2) 21,711,200.00 21,698,200.00 361,300,000.00 382,998,200.00 10,000,000.00 - 1,605,200.00 - - 361,300,000.00 - - 9,403,000.00 690,000.00 -

รายจ่ายอ่ืน 150,000.00 - - - - - - - - - - - - - -

เงินอุดหนุน 25,943,070.00 25,931,070.00 - 25,931,070.00 - 55,070.00 25,376,000.00 200,000.00 - - - 300,000.00 - - -

รวมจ่าย 487,707,570.00 475,613,812.38 412,476,127.32 888,089,939.70 73,560,279.60 17,199,237.35 249,332,083.56 10,920,902.16 4,526,187.74 406,460,086.28 703,621.60 19,970,343.41 17,842,292.29 6,857,829.24 80,717,076.47

รายรับ

ภาษีอากร 24,810,000.00 25,770,994.89 - 25,770,994.89 - - - - - - - - - - -

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 11,764,000.00 12,171,268.70 - 12,171,268.70 - - - - - - - - - - -

รายได้จากทรัพย์สิน 15,300,300.00 14,197,842.56 - 14,197,842.56 - - - - - - - - - - -

รายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์ 7,650,000.00 7,850,389.16 - 7,850,389.16 - - - - - - - - - - -

รายได้เบ็ดเตล็ด 5,330,000.00 5,995,830.50 - 5,995,830.50 - - - - - - - - - - -

ภาษีจัดสรร 111,070,000.00 121,967,103.92 - 121,967,103.92 - - - - - - - - - - -

เงินอุดหนุนทั่วไป 311,784,010.00 294,742,430.00 - 294,742,430.00 - - - - - - - - - - -

เงินอุดหนุนระบุวัตถปุระสงค์/เฉพาะกจิ - - 412,476,127.32 412,476,127.32 - - - - - - - - - - -

รวมรับ 487,708,310.00 482,695,859.73 412,476,127.32 895,171,987.05 - - - - - - - - - - -

7,082,047.35

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที ่30 กันยายน 2560

รายรับสูงกว่าหรือต่ ากว่ารายจ่าย

รายการ/หมวด

งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

27 



หมายเหตุ 1 ประกอบงบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

หน่วย:บาท

 ค่าครุภัณฑ์ ที่จ่ายจากเงินรายได้

1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น  1  เคร่ือง 37,000.00         

จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ าด่ืม  1  เคร่ือง 23,000.00         

จัดซ้ือตู้เย็น ขนาดไม้น้อยกว่า  7 คิวบิกฟุต  1  ตู้ 9,800.00           69,800.00            

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน

จัดซ้ือโต๊ะท างาน  2 ล้ินชัก 4,500.00           

จัดซ้ือเกา้อ้ีพนักงานมีพนักพิงปรับระดับ 4,000.00           

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน  36,000 BTU 45,000.00         

จัดซ้ือเกา้อ้ีบุนวม  17  ตัว 68,000.00         

เกา้อ้าพนักงาน (มีพนักพิง/บุนวม)  จ านวน  5  ตัว 10,000.00         

เคร่ืองอ่านรหัสบาร์โค้ดแบบมือถอืชนิดเลเซอร์  จ านวน  7  ตัว 29,750.00         

ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร  แบบ  2  บาน  จ านวน  2  ตู้ 11,000.00         

จัดซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร  แบบ 3  ล้ินชัก 10,000.00         

จัดซ้ือเกา้อ้ีพนักพิงสูงมีลอ้เล่ือน 2  ตัว 7,600.00           

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน  30,000 BTU 241,200.00       

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน  26,000 BTU 144,800.00       

จัดซ้ือโต๊ะพับหน้าขาว ขาชุปโคเม่ียม  30  ตัว 54,000.00         

จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อมติดต้ัง 272,000.00       

จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE  -okf  ขนาด 8 ช่อง 18,800.00         

จัดซ้ือพัดลมติดพนังใบพัดขนาดไม่น้อยกว่า  18 นิ้ว   118  ตัว 212,400.00       

จัดซ้ือถงัเกบ็น้ า ขนาดบรรจุ  2,000 ลิตร  3  ถงั 29,400.00         1,162,450.00       

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 39,800.00         

จัดซ้ือจอภาพแบบ LCD 4,000.00           

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 15,800.00         

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 14,870.00         

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 va 1,990.00           

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet  printer) 20,000.00         

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า 30,000.00         

เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับประมวลผล  26,500.00         
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 ค่าครุภัณฑ์ ที่จ่ายจากเงินรายได้ (ต่อ)

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 48,000.00         

จัดซ้ือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก 32,000.00         

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet  printer) 8,600.00           

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction  ชนิดเลเซอร์ 27,000.00         268,560.00          

4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซ้ือกล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์ 173,992.00       

จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA 2500 1 เคร่ือง 24,000.00         

ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดบริเวณคูเมืองด้านทิศตะวันตก 140,000.00       337,992.00          

5 ครุภัณฑ์การเกษตร

ป้ัมน้ าอัตโนมัติ 14,180.00         

เคร่ืองตัดแต่งกิง่ไม้ บาร์โซ่ 5,180.00           

จัดซ้ือเคร่ืองป้ัมน้ าอัตโนมัติ 19,580.00         

จัดซ้ือป้ัมลมตู้ปลาขนาดไม่น้อยกว่า  30 วัตต์ 7 เคร่ือง 24,500.00         

จัดซ้ือป้ัมน้ าตู้ปลาขนาดไม่น้อยกว่า 20 วัตต์  15 เคร่ือง 5,835.00           

จัดซ้ือป้ัมน้ าตู้ปลาขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์  15 เคร่ือง 11,250.00         

จัดซ้ือเคร่ืองป้ัมน้ า ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์  3  เคร่ือง 30,000.00         110,525.00          

6 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซ้ือรถหกล้อบรรทุก  เคร่ืองยนต์  6 สูบ 2,500,000.00   2,500,000.00       

7 ครุภัณฑ์กีฬา

พ้ืนยางพาราสังเคราะห์แสง 498,000.00       498,000.00          

8 ครุภัณฑ์การศีกษา

จัดซ้ือโต๊ะ-เกา้อ้ีนักเรียน ระดับอนุบาล  30  ชุด 48,000.00         

จัดซ้ือโต๊ะ-เกา้อ้ีนักเรียน ระดับประถมศึกษา  60  ชุด 204,000.00       

จัดซ้ือโต๊ะ-เกา้อ้ีนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา  60  ชุด 108,000.00       

จัดซ้ือโต๊ะและเกา้อ้ีเด็กอนุบาลผลิดจากไม้ยางพารา 32,000.00         

จัดซ้ือเคร่ืองเล่นเด็กสนามกลางแจ้ง  2  ชุด 190,000.00       

จัดซ้ือบ้านโดม 50,000.00         632,000.00          

9 ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ

จัดซ้ืออุปกรณ์ชุดควบคุมประตูอัตโนมัติ 65,000.00         

จัดซ้ือเคร่ืองเดินวงรี  1  คัน 183,600.00       

จัดซ้ือจักรยานเอนป่ันพนักพิง 118,500.00       
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 ค่าครุภัณฑ์ ที่จ่ายจากเงินรายได้ (ต่อ)

จัดซ้ือจักรยานสปินไบค์ 123,000.00       

จัดซ้ือชุดดรัมเบลหุม้ยาง 51,800.00         

จัดซ้ือแผ่นน้ าหนักเหล็ก 15,750.00         557,650.00          

รวมค่าครุภัณฑ์ ที่จ่ายจากเงินรายได้ 6,137,005.00     

 ค่าครุภัณฑ์ ที่จ่ายจากเงินรายได้อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

1 ครุภัณฑ์การศีกษา

ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านส่ือเทศโนโล

ยีสารสนเทศ DLIT โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ านวน 8

 แห่ง 696,000.00       696,000.00          

696,000.00          

รวมค่าครุภัณฑ์ ทั้งส้ิน 6,833,005.00       

รวมค่าครุภัณฑ์ ที่จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
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หน่วย:บาท

ค่ากอ่สร้าอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 10,000,000.00         

โครงการต่อเติมกนัสาดอาคารตลาดสระทอง(หลังที ่ 2 ) 250,000.00              

โครงการปรับปรุงทางเดินระหว่างแท่น C ตลาดทุง่เจริญ 440,000.00              

โครงการปรับปรุงทีต้ั่งพระบรมราชานุสาวรีย์ 1,692,000.00           

โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายลียบล าห้วยเหนือช่วง จส 3 ทิศตะวันออก 500,000.00              

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าล้นคลองคูเมือง 1,600,000.00           

โครงการขยายผิวทางถนน คสล. ถนนเทวาภิบาล ซอย 14 141,000.00              

ค่ากอ่สร้างเสาธงสแตนเลสสูง 5 เมตร 18,200.00                

โครงการกอ่สร้างระบบระบายน้ าถนนเทวาภิบาล ซอย 15 893,000.00              

โครงการกอ่สร้างระบบระบายน้ าถนนเทวาภิบาล ซอย 17 698,000.00              

โครงการปรับปรุงผิวถนนเปรมประชาราษฎร์เช่ือม ถ. ราชการด าเนิน 1,639,000.00           

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 1/1 158,000.00              

โครงการปรับปรุงภายในช้ัน 2  อาคารส านักงานเทศบาลฯ หลัง 3 ช้ัน 500,000.00              

โครงการกอ่สร้างระบบระบายน้ าถนนเทวาภิบาล ซอย 19 1,582,000.00           

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม โรงเรียนในสังกดัเทศบาลฯ จ านวน 8 โรง 1,587,000.00           

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ที่จ่ายจากเงินรายได้ 21,698,200.00        

โครงการกอ่สร้างหอชมเมือง(รูปโหวด) ขนาดความสูง 101 เมตร        341,800,000.00

โครงการพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ให้เป็นอุทยานสวรรค์บึงพลาญชัย

(ร้อยเอ็ดโมเดล 4.101)(ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด)          19,500,000.00

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ที่จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 361,300,000.00      

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ทั้งส้ิน 382,998,200.00    

หมายเหตุ 2 ประกอบงบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง จ่ายจากเงินรายได้

 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
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ประมาณการ
รวมจ่ายจาก

เงินงบประมาณ

รวมจ่ายจาก

เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

รวมจ่ายจาก

เงินสะสม
รวม

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา
แผนงานการพาณิชย์ แผนงานงบกลาง

รายจ่าย

งบกลาง 45,799,360.00 45,173,050.01 35,544,026.46 - 80,717,076.47 - - - - - - - - - - 80,717,076.47

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 6,208,560.00 6,208,560.00 - - 6,208,560.00 6,208,560.00 - - - - - - - - - -

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 214,582,435.00 211,244,683.20 2,131,188.70 - 213,375,871.90 25,616,157.89 14,558,401.61 137,999,085.30 8,812,975.23 3,963,241.74 14,106,106.93 - 1,907,700.00 5,511,876.46 900,326.74 -

ค่าตอบแทน 4,164,400.00 3,376,410.02 2,392,750.00 - 5,769,160.02 1,155,364.00 766,834.02 2,627,080.00 210,341.00 74,040.00 459,690.00 - 61,910.00 357,284.00 56,617.00 -

ค่าใช้สอย 117,207,810.00 111,392,808.54 10,412,162.16 - 121,804,970.70 15,966,424.31 478,679.02 55,977,710.36 1,589,780.93 308,016.00 24,550,468.08 703,621.60 16,774,758.41 400,537.49 5,054,974.50 -

ค่าวัสดุ 41,645,800.00 40,564,608.58 - - 40,564,608.58 10,406,906.37 1,200,252.70 19,646,172.90 62,805.00 22,530.00 6,043,821.27 - 925,975.00 2,100,234.34 155,911.00 -

ค่าสาธารณูปโภค 4,132,000.00 3,887,445.03 - - 3,887,445.03 3,887,445.03 - - - - - - - - - -

ค่าครุภัณฑ(์หมายเหตุ 1) 6,162,935.00 6,136,977.00 696,000.00 4,665,000.00 11,497,977.00 319,422.00 140,000.00 6,100,835.00 45,000.00 158,360.00 - - - 69,360.00 - -

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (หมายเหตุ 2) 21,711,200.00 21,698,200.00 361,300,000.00 2,229,000.00 385,227,200.00 10,000,000.00 - 1,605,200.00 - - 361,300,000.00 - - 9,403,000.00 690,000.00 -

รายจ่ายอ่ืน 150,000.00 - - - - - - - - - - - - - - -

เงินอุดหนุน 25,943,070.00 25,931,070.00 - - 25,931,070.00 - 55,070.00 25,376,000.00 200,000.00 - - - 300,000.00 - - -

รวมจ่าย 487,707,570.00 475,613,812.38 412,476,127.32 6,894,000.00 894,983,939.70 73,560,279.60 17,199,237.35 249,332,083.56 10,920,902.16 4,526,187.74 406,460,086.28 703,621.60 19,970,343.41 17,842,292.29 6,857,829.24 80,717,076.47

รายรับ

ภาษีอากร 24,810,000.00 25,770,994.89 - - 25,770,994.89 - - - - - - - - - - -

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 11,764,000.00 12,171,268.70 - - 12,171,268.70 - - - - - - - - - - -

รายได้จากทรัพย์สิน 15,300,300.00 14,197,842.56 - - 14,197,842.56 - - - - - - - - - - -

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 7,650,000.00 7,850,389.16 - - 7,850,389.16 - - - - - - - - - - -

รายได้เบ็ดเตล็ด 5,330,000.00 5,995,830.50 - - 5,995,830.50 - - - - - - - - - - -

ภาษีจัดสรร 111,070,000.00 121,967,103.92 - - 121,967,103.92 - - - - - - - - - - -

เงินอุดหนุนทั่วไป 311,784,010.00 294,742,430.00 - - 294,742,430.00 - - - - - - - - - - -

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - - 412,476,127.32 - 412,476,127.32 - - - - - - - - - - -

รวมรับ 487,708,310.00 482,695,859.73 412,476,127.32 - 895,171,987.05 - - - - - - - - - - -

188,047.35

รายการ/หมวด

รายรับสูงกว่าหรือต่ ากว่ารายจ่าย

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ และเงินสะสม

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
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ประมาณการ
รวมจ่ายจาก

เงินงบประมาณ

รวมจ่ายจาก

เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

รวมจ่ายจาก

เงินสะสม

รวมจ่ายจาก

เงินกู้
รวม

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
แผนงานงบกลาง

รายจ่าย

งบกลาง 45,799,360.00 45,173,050.01 35,544,026.46 - - 80,717,076.47 - - - - - - - - - - 80,717,076.47

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 6,208,560.00 6,208,560.00 - - - 6,208,560.00 6,208,560.00 - - - - - - - - - -

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 214,582,435.00 211,244,683.20 2,131,188.70 - - 213,375,871.90 25,616,157.89 14,558,401.61 137,999,085.30 8,812,975.23 3,963,241.74 14,106,106.93 - 1,907,700.00 5,511,876.46 900,326.74 -

ค่าตอบแทน 4,164,400.00 3,376,410.02 2,392,750.00 - - 5,769,160.02 1,155,364.00 766,834.02 2,627,080.00 210,341.00 74,040.00 459,690.00 - 61,910.00 357,284.00 56,617.00 -

ค่าใช้สอย 117,207,810.00 111,392,808.54 10,412,162.16 - - 121,804,970.70 15,966,424.31 478,679.02 55,977,710.36 1,589,780.93 308,016.00 24,550,468.08 703,621.60 16,774,758.41 400,537.49 5,054,974.50 -

ค่าวัสดุ 41,645,800.00 40,564,608.58 - - - 40,564,608.58 10,406,906.37 1,200,252.70 19,646,172.90 62,805.00 22,530.00 6,043,821.27 - 925,975.00 2,100,234.34 155,911.00 -

ค่าสาธารณูปโภค 4,132,000.00 3,887,445.03 - - - 3,887,445.03 3,887,445.03 - - - - - - - - - -

ค่าครุภัณฑ(์หมายเหตุ 1) 6,162,935.00 6,136,977.00 696,000.00 4,665,000.00 - 11,497,977.00 319,422.00 140,000.00 6,100,835.00 45,000.00 158,360.00 - - - 69,360.00 - -

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (หมายเหตุ 2) 21,711,200.00 21,698,200.00 361,300,000.00 2,229,000.00 66,705,000.00 451,932,200.00 10,000,000.00 - 1,605,200.00 - - 361,300,000.00 - - 9,403,000.00 690,000.00 -

รายจ่ายอ่ืน 150,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - -

เงินอุดหนุน 25,943,070.00 25,931,070.00 - - - 25,931,070.00 - 55,070.00 25,376,000.00 200,000.00 - - - 300,000.00 - - -

รวมจ่าย 487,707,570.00 475,613,812.38 412,476,127.32 6,894,000.00 66,705,000.00 961,688,939.70 73,560,279.60 17,199,237.35 249,332,083.56 10,920,902.16 4,526,187.74 406,460,086.28 703,621.60 19,970,343.41 17,842,292.29 6,857,829.24 80,717,076.47

รายรับ

ภาษีอากร 24,810,000.00 25,770,994.89 - - - 25,770,994.89 - - - - - - - - - - -

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 11,764,000.00 12,171,268.70 - - - 12,171,268.70 - - - - - - - - - - -

รายได้จากทรัพย์สิน 15,300,300.00 14,197,842.56 - - - 14,197,842.56 - - - - - - - - - - -

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 7,650,000.00 7,850,389.16 - - - 7,850,389.16 - - - - - - - - - - -

รายได้เบ็ดเตล็ด 5,330,000.00 5,995,830.50 - - - 5,995,830.50 - - - - - - - - - - -

ภาษีจัดสรร 111,070,000.00 121,967,103.92 - - - 121,967,103.92 - - - - - - - - - - -

เงินอุดหนุนทั่วไป 311,784,010.00 294,742,430.00 - - - 294,742,430.00 - - - - - - - - - - -

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - - 412,476,127.32 - - 412,476,127.32 - - - - - - - - - - -

รวมรับ 487,708,310.00 482,695,859.73 412,476,127.32 - - 895,171,987.05 - - - - - - - - - - -

(66,516,952.65)

รายการ/หมวด

รายรับสูงกว่าหรือต่ ากว่ารายจ่าย

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินกู้

ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2559 ถงึวันที ่30 กนัยายน 2560
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งบ หมวด

 แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

00110

 แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

00120

 แผนงานการศึกษา

00210

 แผนงาน

สาธารณสุข

00220

 แผนงานสังคม

สงเคราะห์

00230

 แผนงานเคหะและ

ชุมชน

00240

 แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

00250

 แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

00260

 แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

00310

 แผนงานการ

พาณิชย์

00330

 แผนงานงบกลาง

00410
 รวม

รายจ่าย                         

เงินงบประมาณ      6,208,560.00                         -                             -                           -                           -                             -                           -                           -                           -                           -                           -          6,208,560.00

รวม     6,208,560.00                       -                           -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         -                         -         6,208,560.00

เงินงบประมาณ    23,484,969.19    14,558,401.61    137,999,085.30      8,812,975.23      3,963,241.74       14,106,106.93                         -        1,907,700.00      5,511,876.46          900,326.74                         -      211,244,683.20

เงินอุดหนุนระบุ

วัตถปุระสงค์/เฉพาะกจิ
     2,131,188.70                         -                             -                           -                           -                             -                           -                           -                           -                           -                           -          2,131,188.70

รวม   25,616,157.89   14,558,401.61   137,999,085.30     8,812,975.23     3,963,241.74     14,106,106.93                       -       1,907,700.00     5,511,876.46        900,326.74                       -     213,375,871.90

เงินงบประมาณ      1,045,814.00          766,834.02            343,880.00          210,341.00            74,040.00            459,690.00                         -              61,910.00          357,284.00            56,617.00                         -          3,376,410.02

เงินอุดหนุนระบุ

วัตถปุระสงค์/เฉพาะกจิ
         109,550.00                         -          2,283,200.00                         -                           -                             -                           -                           -                           -                           -                           -          2,392,750.00

รวม     1,155,364.00        766,834.02       2,627,080.00        210,341.00          74,040.00          459,690.00                       -            61,910.00        357,284.00          56,617.00                       -         5,769,160.02

เงินงบประมาณ      5,554,262.15          478,679.02      55,977,710.36      1,589,780.93          308,016.00       24,550,468.08          703,621.60    16,774,758.41          400,537.49      5,054,974.50                         -      111,392,808.54

เงินอุดหนุนระบุ

วัตถปุระสงค์/เฉพาะกจิ
   10,412,162.16                         -                             -                           -                           -                             -                           -                           -                           -                           -                           -        10,412,162.16

รวม   15,966,424.31        478,679.02     55,977,710.36     1,589,780.93        308,016.00     24,550,468.08        703,621.60   16,774,758.41        400,537.49     5,054,974.50                       -     121,813,970.70

เงินงบประมาณ    10,406,906.37      1,200,252.70      19,646,172.90            62,805.00            22,530.00         6,043,821.27                         -            925,975.00      2,100,234.34          155,911.00                         -        40,564,608.58

รวม   10,406,906.37     1,200,252.70     19,646,172.90          62,805.00          22,530.00       6,043,821.27                       -          925,975.00     2,100,234.34        155,911.00                       -       40,564,608.58

เงินงบประมาณ      3,887,445.03                         -                             -                           -                           -                             -                           -                           -                           -                           -                           -          3,887,445.03

รวม     3,887,445.03                       -                           -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         -                         -         3,887,445.03

เงินงบประมาณ          319,422.00          140,000.00        5,404,835.00            45,000.00          158,360.00                           -                           -                           -              69,360.00                         -                           -          6,136,977.00

เงินอุดหนุนระบุ

วัตถปุระสงค์/เฉพาะกจิ
                        -                           -              696,000.00                         -                           -                             -                           -                           -                           -                           -                           -              696,000.00

รวม        319,422.00        140,000.00       6,100,835.00          45,000.00        158,360.00                         -                         -                         -            69,360.00                       -                         -         6,832,977.00

เงินงบประมาณ    10,000,000.00                         -          1,605,200.00                         -                           -                             -                           -                           -        9,403,000.00          690,000.00                         -        21,698,200.00

เงินอุดหนุนระบุ

วัตถปุระสงค์/เฉพาะกจิ
                        -                           -                             -                           -                           -       361,300,000.00                         -                           -                           -                           -                           -      361,300,000.00

รวม   10,000,000.00                       -         1,605,200.00                       -                         -     361,300,000.00                       -                         -       9,403,000.00        690,000.00                       -     382,998,200.00

เงินงบประมาณ                         -                           -                             -                           -                           -                             -                           -                           -                           -                           -                           -                             -   

รวม                       -                         -                           -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         -                         -                           -   

เงินงบประมาณ                         -              55,070.00      25,376,000.00          200,000.00                         -                             -                           -            300,000.00                         -                           -                           -        25,931,070.00

รวม                       -            55,070.00     25,376,000.00        200,000.00                       -                           -                         -          300,000.00                       -                         -                         -       25,931,070.00

เงินงบประมาณ                         -                           -                             -                           -                           -                             -                           -                           -                           -                           -      45,173,050.01      45,173,050.01

เงินอุดหนุนระบุ

วัตถปุระสงค์/เฉพาะกจิ
                        -                           -                             -                           -                           -                             -                           -                           -                           -                           -      35,544,026.46      35,544,026.46

รวม                       -                         -                           -                         -                         -                           -                         -                         -                         -                         -     80,717,076.47     80,717,076.47

  60,907,378.74   17,199,237.35   246,352,883.56   10,920,902.16     4,526,187.74     45,160,086.28        703,621.60   19,970,343.41   17,842,292.29     6,857,829.24   45,173,050.01   475,613,812.38

  12,652,900.86                       -         2,979,200.00                       -                         -     361,300,000.00                       -                         -                         -                         -     35,544,026.46   412,476,127.32

  73,560,279.60   17,199,237.35   249,332,083.56   10,920,902.16     4,526,187.74   406,460,086.28        703,621.60   19,970,343.41   17,842,292.29     6,857,829.24   80,717,076.47   888,089,939.70

-                 

งบกลาง

งบกลาง

รวมเงินงบประมาณ

รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

รวมเงินทุกประเภท

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2559 ถงึวันที ่30 กนัยายน 2560

งบลงทนุ

ค่าครุภัณฑ์

ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง

งบรายจ่าย

อ่ืน
รายจ่ายอ่ืน

งบเงิน

อุดหนุน
เงินอุดหนุน

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

งบ

ด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

34 



งานบริหารทัว่ไป

00111

งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ

งานบริหารงานคลัง

00113

รายจ่าย         

เงินงบประมาณ           6,208,560.00  -  -           6,208,560.00

รวม          6,208,560.00                            -                              -            6,208,560.00

เงินงบประมาณ         13,319,224.61           2,205,075.85           7,960,668.73         23,484,969.19

เงินอุดหนนุระบุ  -  -           2,131,188.70           2,131,188.70

รวม        13,319,224.61          2,205,075.85        10,091,857.43        25,616,157.89

เงินงบประมาณ              489,919.00                88,280.00              467,615.00           1,045,814.00

เงินอุดหนนุระบุ  -  -              109,550.00              109,550.00

รวม             489,919.00               88,280.00             577,165.00          1,155,364.00

เงินงบประมาณ           3,865,537.28              628,929.22           1,059,795.65           5,554,262.15

เงินอุดหนนุระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

        10,412,162.16  -  -         10,412,162.16

รวม        14,277,699.44             628,929.22          1,059,795.65        15,966,424.31

เงินงบประมาณ              889,334.00  -           9,517,572.37         10,406,906.37

รวม             889,334.00                            -            9,517,572.37        10,406,906.37

เงินงบประมาณ           3,887,445.03  -  -           3,887,445.03

รวม          3,887,445.03                            -                              -            3,887,445.03

เงินงบประมาณ              237,372.00                15,800.00                66,250.00              319,422.00

รวม             237,372.00               15,800.00               66,250.00             319,422.00

เงินงบประมาณ         10,000,000.00  -  -         10,000,000.00

รวม        10,000,000.00                            -                              -          10,000,000.00

เงินงบประมาณ  -  -  -  - 

รวม                            -                              -                              -                              -   

49,309,554.08 2,938,085.07 21,312,640.45 73,560,279.60

35

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน

รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

งบด าเนนิงาน ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ หมวด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รวม



งานบริหารทัว่ไป

เกีย่วกับการรักษา

ความสงบภายใน

งานเทศกิจ

00122

งานป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย

00123

รายจ่าย

เงินงบประมาณ 9,951,102.54 4,607,299.07 - 14,558,401.61

รวม 9,951,102.54 4,607,299.07 - 14,558,401.61

เงินงบประมาณ 569,150.00 197,684.02 - 766,834.02

รวม 569,150.00 197,684.02 - 766,834.02

เงินงบประมาณ 49,773.00 113,061.02 315,845.00 478,679.02

รวม 49,773.00 113,061.02 315,845.00 478,679.02

เงินงบประมาณ 148,357.70 118,252.00 933,643.00 1,200,252.70

รวม 148,357.70 118,252.00 933,643.00 1,200,252.70

เงินงบประมาณ - 140,000.00 - 140,000.00

รวม - 140,000.00 - 140,000.00

เงินงบประมาณ 55,070.00 - - 55,070.00

รวม 55,070.00 - - 55,070.00

10,773,453.24 5,176,296.11 1,249,488.00 17,199,237.35

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนนุ เงินอุดหนนุ

รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

งบด าเนนิงาน ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

36

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ หมวด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวม



งานบริหารทัว่ไป

เกีย่วกับการศึกษา

00211

งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา

00212

งานระดับมัธยมศึกษา

00213

งานศึกษาไม่ก าหนด

ระดับ

00214

รายจ่าย

เงินงบประมาณ 6,022,173.00 128,715,297.30 3,261,615.00 - 137,999,085.30

รวม 6,022,173.00 128,715,297.30 3,261,615.00 - 137,999,085.30

เงินงบประมาณ 210,480.00 133,400.00 - - 343,880.00

เงินอุดหนนุระบุ - 2,283,200.00 - - 2,283,200.00

รวม 210,480.00 2,416,600.00 - - 2,627,080.00

เงินงบประมาณ 773,528.86 41,709,371.50 11,193,810.00 2,301,000.00 55,977,710.36

รวม 773,528.86 41,709,371.50 11,193,810.00 2,301,000.00 55,977,710.36

เงินงบประมาณ 136,128.00 19,510,044.90 - - 19,646,172.90

รวม 136,128.00 19,510,044.90 - - 19,646,172.90

เงินงบประมาณ - 4,906,835.00 498,000.00 - 5,404,835.00

เงินอุดหนนุระบุ - 696,000.00 - - 696,000.00

รวม - 5,602,835.00 498,000.00 - 6,100,835.00

เงินงบประมาณ - 1,605,200.00 - - 1,605,200.00

รวม - 1,605,200.00 - - 1,605,200.00

เงินงบประมาณ - - - - -

รวม - - - - -

เงินงบประมาณ - 25,376,000.00 - - 25,376,000.00

รวม - 25,376,000.00 - - 25,376,000.00

7,142,309.86 224,935,348.70 14,953,425.00 2,301,000.00 249,332,083.56รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน

งบเงินอุดหนนุ เงินอุดหนนุ

37

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

งบด าเนนิงาน ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษา

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ หมวด

แผนงานการศึกษา

รวม

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด



งานบริหารทัว่ไป

เกีย่วกับสาธารณสุข

00221

งานศูนย์บริการ

สาธารณสุข

00224

รายจ่าย

เงินงบประมาณ 4,260,399.07 4,552,576.16 8,812,975.23

รวม 4,260,399.07 4,552,576.16 8,812,975.23

เงินงบประมาณ 121,200.00 89,141.00 210,341.00

รวม 121,200.00 89,141.00 210,341.00

เงินงบประมาณ 1,315,602.43 274,178.50 1,589,780.93

รวม 1,315,602.43 274,178.50 1,589,780.93

เงินงบประมาณ 1,900.00 60,905.00 62,805.00

รวม 1,900.00 60,905.00 62,805.00

เงินงบประมาณ 45,000.00 - 45,000.00

รวม 45,000.00 - 45,000.00

เงินงบประมาณ - 200,000.00 200,000.00

รวม - 200,000.00 200,000.00

5,744,101.50 5,176,800.66 10,920,902.16

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนนุ เงินอุดหนนุ

รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

งบด าเนนิงาน ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

38

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสาธารณสุข

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ หมวด

แผนงานสาธารณสุข

รวม



แผนงานสังคม

สงเคราะห์

งานบริหารทัว่ไป

เกีย่วกับสังคมสงเคราะห์

00231

รายจ่าย

เงินงบประมาณ 3,963,241.74 3,963,241.74

รวม 3,963,241.74 3,963,241.74

เงินงบประมาณ 74,040.00 74,040.00

รวม 74,040.00 74,040.00

เงินงบประมาณ 308,016.00 308,016.00

รวม 308,016.00 308,016.00

เงินงบประมาณ 22,530.00 22,530.00

รวม 22,530.00 22,530.00

เงินงบประมาณ 158,360.00 158,360.00

รวม 158,360.00 158,360.00

4,526,187.74 4,526,187.74รวม

39

งบด าเนนิงาน ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสังคมสงเคราะห์

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ หมวด รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด



งานไฟฟ้าถนน

00242

งานสวนสาธารณะ

00243

งานก าจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล

รายจ่าย

เงินงบประมาณ 5,522,921.74 1,674,763.45 6,908,421.74 14,106,106.93

รวม 5,522,921.74 1,674,763.45 6,908,421.74 14,106,106.93

เงินงบประมาณ 197,210.00 62,520.00 199,960.00 459,690.00

รวม 197,210.00 62,520.00 199,960.00 459,690.00

เงินงบประมาณ 5,004,802.27 5,897,941.39 13,647,724.42 24,550,468.08

รวม 5,004,802.27 5,897,941.39 13,647,724.42 24,550,468.08

เงินงบประมาณ 3,812,462.78 878,534.00 1,352,824.49 6,043,821.27

รวม 3,812,462.78 878,534.00 1,352,824.49 6,043,821.27

เงินอุดหนนุระบุ - 361,300,000.00 - 361,300,000.00

รวม - 361,300,000.00 - 361,300,000.00

14,537,396.79 369,813,758.84 22,108,930.65 406,460,086.28

งบลงทุน ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

รวม

40

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

งบด าเนนิงาน ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานเคหะและชุมชน

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ หมวด

แผนงานเคหะและชุมชน

รวม



แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

00250

งานส่งเสริมและ

สนบัสนนุความ

เข้มแข็งชุมชน

รายจ่าย

เงินงบประมาณ 703,621.60 703,621.60

รวม 703,621.60 703,621.60

703,621.60 703,621.60

41

งบ หมวด รวม

งบด าเนนิงาน ค่าใช้สอย

รวม

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560



งานบริหารทัว่ไป

เกีย่วกับศาสนา

วัฒนธรรมและ

นนัทนาการ

งานกีฬาและ

นนัทนาการ

00262

งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิน่

00263

งานวิชาการวางแผน

และส่งเสริมการ

ท่องเทีย่ว

00264

รายจ่าย

เงินงบประมาณ 795,060.00 218,400.00 - 894,240.00 1,907,700.00

รวม 795,060.00 218,400.00 - 894,240.00 1,907,700.00

เงินงบประมาณ 46,210.00 - - 15,700.00 61,910.00

รวม 46,210.00 - - 15,700.00 61,910.00

เงินงบประมาณ - 13,888,034.41 2,581,554.00 305,170.00 16,774,758.41

รวม - 13,888,034.41 2,581,554.00 305,170.00 16,774,758.41

เงินงบประมาณ - 598,046.00 - 327,929.00 925,975.00

รวม - 598,046.00 - 327,929.00 925,975.00

เงินงบประมาณ 300,000.00 - - - 300,000.00

รวม 300,000.00 - - - 300,000.00

1,141,270.00 14,704,480.41 2,581,554.00 1,543,039.00 19,970,343.41

42

งบเงินอุดหนนุ เงินอุดหนนุ

รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

งบด าเนนิงาน ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ หมวด

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม



งานบริหารทัว่ไป

เกีย่วกับอุตสาหกรรม

และการโยธา

00311

งานก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐาน

00312

รายจ่าย

เงินงบประมาณ 1,701,756.46 3,810,120.00 5,511,876.46

รวม 1,701,756.46 3,810,120.00 5,511,876.46

เงินงบประมาณ 315,950.00 41,334.00 357,284.00

รวม 315,950.00 41,334.00 357,284.00

เงินงบประมาณ 247,791.79 152,745.70 400,537.49

รวม 247,791.79 152,745.70 400,537.49

เงินงบประมาณ 16,622.00 2,083,612.34 2,100,234.34

รวม 16,622.00 2,083,612.34 2,100,234.34

เงินงบประมาณ - 69,360.00 69,360.00

รวม - 69,360.00 69,360.00

เงินงบประมาณ - 9,403,000.00 9,403,000.00

รวม - 9,403,000.00 9,403,000.00

2,282,120.25 15,560,172.04 17,842,292.29
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รวม

งบด าเนนิงาน ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

งบ หมวด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560



งานตลาดสด

00333

งานโรงฆ่าสัตว์

00334

รายจ่าย

เงินงบประมาณ - 900,326.74 900,326.74

รวม - 900,326.74 900,326.74

เงินงบประมาณ 25,870.00 30,747.00 56,617.00

รวม 25,870.00 30,747.00 56,617.00

เงินงบประมาณ 2,407,930.00 2,647,044.50 5,054,974.50

รวม 2,407,930.00 2,647,044.50 5,054,974.50

เงินงบประมาณ 70,035.00 85,876.00 155,911.00

รวม 70,035.00 85,876.00 155,911.00

เงินงบประมาณ 690,000.00 - 690,000.00

รวม 690,000.00 - 690,000.00

3,193,835.00 3,663,994.24 6,857,829.24
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งบลงทุน ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

งบด าเนนิงาน ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการพาณิชย์

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ หมวด

แผนงานการพาณิชย์

รวม



แผนงานงบกลาง

00410

งบกลาง

00411

รายจ่าย

เงินงบประมาณ 45,173,050.01 45,173,050.01

เงินอุดหนนุระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

35,544,026.46 35,544,026.46

รวม 80,717,076.47 80,717,076.47

80,717,076.47 80,717,076.47

45

งบ หมวด รวม

งบกลาง งบกลาง

รวม

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานงบกลาง

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560



เคหะและชุมชน

00240

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

00310

รวม

รายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์ 2,675,000.00 - 4,665,000.00

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง - 2,229,000.00 2,229,000.00

2,675,000.00 2,229,000.00 6,894,000.00

46

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560

งบลงทุน

รวม

งบ

แผนงาน



บริหารงานทั่วไป

00110

การศึกษา

00210

เคหะและชุมชน

00240

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

00310

รวม

รายจ่าย

งบลงทุน 9,850,000.00 480,000.00 45,273,000.00 11,102,000.00 66,705,000.00

9,850,000.00 480,000.00 45,273,000.00 11,102,000.00 66,705,000.00
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ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

รวม

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินกู้

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ หมวด

แผนงาน



ภาคผนวก



 ประมาณการ  เพ่ิมเติมฉบับที่ 1  เพ่ิมเติมฉบับที่ 2
 งบประมาณหลัง

เพ่ิมเติม
 รายรับจริง

    + สูง / - ต่ า    กว่า

ประมาณการ

ก. รายได้ภาษีอากร

1. หมวดภาษีอากรจัดเก็บเอง

 -  ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 18,000,000.00        18,000,000.00        18,532,631.89        532,631.89              

 -  ภาษีบ ารุงท้องที่ 580,000.00              580,000.00              575,871.90              4,128.10-                  

 -  ภาษีป้าย 6,000,000.00           6,000,000.00           6,411,937.10           411,937.10              

 -  อากรการฆ่าสัตว์ 230,000.00              230,000.00              250,554.00              20,554.00                

รวมหมวดภาษีอากร 24,810,000.00       -                          -                          24,810,000.00       25,770,994.89       960,994.89             

2. หมวดภาษีจัดสรร

 -  ภาษีและค่าธรรมเนยีมรถยนต์หรือล้อเล่ือน 1,500,000.00           1,500,000.00           878,451.07              621,548.93-              

 -  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 60,000,000.00        60,000,000.00        63,928,384.32        3,928,384.32           

 -  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 13,500,000.00        13,500,000.00        13,003,734.08        496,265.92-              

 -  ภาษีอากรธุรกิจเฉพาะ 270,000.00              270,000.00              301,781.35              31,781.35                

 -  ภาษีสุรา 7,500,000.00           7,500,000.00           7,387,824.35           112,175.65-              

 -  ภาษีสรรพสามิต 14,000,000.00        14,000,000.00        17,803,787.46        3,803,787.46           

 -  ค่าภาคหลวงแร่ 100,000.00              100,000.00              271,777.56              171,777.56              

 -  ค่าภาคหลวงปิโตรเล่ียม 200,000.00              200,000.00              230,212.73              30,212.73                

 -  ค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมทีดิ่น 14,000,000.00        14,000,000.00        18,161,151.00        4,161,151.00           

รวมหมวดภาษีจัดสรร 111,070,000.00     -                          -                          111,070,000.00     121,967,103.92     10,897,103.92       

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 - เดือนกันยายน  2560

รายการ
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 ประมาณการ  เพ่ิมเติมฉบับที่ 1  เพ่ิมเติมฉบับที่ 2
 งบประมาณหลัง

เพ่ิมเติม
 รายรับจริง

    + สูง / - ต่ า    กว่า

ประมาณการ
รายการ

ข. รายได้มิใช่ภาษีอากร

1. หมวดค่าธรรมเนยีมค่าปรับและใบอนญุาต

 -  ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับควบคุมการฆ่าสัตว์และ

จ าหนา่ยเนือ้สัตว์
450,000.00              450,000.00              440,457.00              9,543.00-                  

 -  ค่าธรรมเนยีมประทับตรารับรองใหจ้ าหนา่ยเนือ้สัตว์ 2,300,000.00           2,300,000.00           2,412,273.00           112,273.00              

 -  ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับใบอนญุาตการขายสุรา 35,000.00                35,000.00                31,049.70                3,950.30-                  

 -  ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับใบอนญุาตการพนนั 7,000.00                  7,000.00                  5,605.00                  1,395.00-                  

 -  ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับการควบคุมอาคาร 100,000.00              100,000.00              97,465.00                2,535.00-                  

 -  ค่าธรรมเนยีมเก็บและขนขยะมูลฝอย 5,500,000.00           5,500,000.00           5,707,285.00           207,285.00              

 -  ค่าธรรมเนยีมขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิบัติ 120,000.00              120,000.00              120,000.00              -                           

 - ค่าธรรมเนยีมในการออกหนงัสือรับรองการแจ้ง

สถานทีจ่ าหนา่ยอาหารหรือสะสมอาหาร
500,000.00              500,000.00              335,500.00              164,500.00-              

 - ค่าธรรมเนยีมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่น

ปลิวเพ่ือการโฆษณา
900,000.00              900,000.00              430,400.00              469,600.00-              

 -  ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับการทะเบียนราษฎร 220,000.00              220,000.00              232,080.00              12,080.00                

 -  ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับบัตรประจ าตัวประชาชน 150,000.00              150,000.00              632,420.00              482,420.00              

 -  ค่าธรรมเนยีมการแพทย์ 7,000.00                  7,000.00                  8,620.00                  1,620.00                  

 -  ค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนพาณิชย์ 15,000.00                15,000.00                18,160.00                3,160.00                  

 -  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 100,000.00              100,000.00              184,000.00              84,000.00                

 -  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 40,000.00                40,000.00                31,200.00                8,800.00-                  

 -  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิน่ 20,000.00                20,000.00                23,120.00                3,120.00                  

 -  ค่าปรับการผิดสัญญา 100,000.00              100,000.00              372,364.00              272,364.00              
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 ประมาณการ  เพ่ิมเติมฉบับที่ 1  เพ่ิมเติมฉบับที่ 2
 งบประมาณหลัง

เพ่ิมเติม
 รายรับจริง

    + สูง / - ต่ า    กว่า

ประมาณการ
รายการ

 - ใบอนญุาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็น

อันตรายต่อสุขภาพ
550,000.00              550,000.00              656,650.00              106,650.00              

 - ใบอนญุาตจ าหนา่ยสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 600,000.00              600,000.00              372,000.00              228,000.00-              

 -  ใบอนญุาตเกีย่วกับการควบคุมอาคาร 5,000.00                  5,000.00                  3,668.00                  1,332.00-                  

 - ใบอนญุาตเกีย่วกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 35,000.00                35,000.00                41,952.00                6,952.00                  

 -  ค่าใบอนญุาตอ่ืนๆ 10,000.00                10,000.00                15,000.00                5,000.00                  

รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 11,764,000.00       -                          -                          11,764,000.00       12,171,268.70       407,268.70             

2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

 - ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 12,900,000.00        12,900,000.00        12,163,379.00        736,621.00-              

 - ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 2,400,000.00           2,400,000.00           2,034,213.56           365,786.44-              

 - ดอกเบ้ียเงินฝากกองทุน (ก.ส.ท.) -                           -                           -                           -                           

 - เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ 300.00                     300.00                     250.00                     50.00-                       

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 15,300,300.00       -                          -                          15,300,300.00       14,197,842.56       1,102,457.44-         

3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

 - เงินช่วยเหลือท้องถิน่จากกิจการเฉพาะการ               

(สถานธนานบุาล)
7,650,000.00           7,650,000.00           7,850,389.16           200,389.16              

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคฯ 7,650,000.00         -                          -                          7,650,000.00         7,850,389.16         200,389.16             

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

 - เงินทีมี่ผู้อุทิศให้ 700,000.00              700,000.00              773,215.10              73,215.10                
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 ประมาณการ  เพ่ิมเติมฉบับที่ 1  เพ่ิมเติมฉบับที่ 2
 งบประมาณหลัง

เพ่ิมเติม
 รายรับจริง

    + สูง / - ต่ า    กว่า

ประมาณการ
รายการ

 - ค่าขายแบบแปลน 100,000.00              100,000.00              970,500.00              870,500.00              

 - ค่าจ าหนา่ยแบบพิมพ์และค าร้อง 30,000.00                30,000.00                33,787.00                3,787.00                  

 - รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน 4,500,000.00           4,500,000.00           4,218,328.40           281,671.60-              

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 5,330,000.00         -                          -                          5,330,000.00         5,995,830.50         665,830.50             

ค. เงินช่วยเหลือ

เงินอุดหนนุทัว่ไป ส าหรับด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่ 22,000,000.00        22,000,000.00        22,431,033.00        431,033.00              

เงินอุดหนนุด้านสวัสดิการ 30,039,600.00        30,039,600.00        27,078,400.00        2,961,200.00-           

เงินอุดหนนุด้านการบริการสาธารณสุข -                           -                           -                           -                           

เงินอุดหนนุด้านการศึกษา 259,744,410.00      259,744,410.00      245,232,997.00      14,511,413.00-        

รวมหมวดเงินช่วยเหลือ 311,784,010.00     -                          -                          311,784,010.00     294,742,430.00     17,041,580.00-       

รวมทั้งส้ิน 487,708,310.00     -                          -                          487,708,310.00     482,695,859.73     5,012,450.27-         

เงินอุดหนนุทัว่ไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ -                           412,476,127.32      412,476,127.32      

รวมเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 412,476,127.32     412,476,127.32     

รวมทั้งส้ิน 487,708,310.00     -                          -                          487,708,310.00     895,171,987.05     407,463,677.05     
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 ประมาณการ  เพ่ิมเติมฉบับที่ 1  เพ่ิมเติมฉบับที่ 2
 โอน + เพ่ิม /-ลด 

งบประมาณ
 งบประมาณหลังเพ่ิมเติม  รายจ่ายจริง

    + สูง / - ต่ า กว่า

ประมาณการ

งบกลาง

 - เงินส ารองจ่าย 694,000.00               70,000.00-              624,000.00               330,129.00               293,871.00-           

 - รายจ่ายตามข้อผูกพัน 47,693,260.00          2,549,900.00-         45,143,360.00          44,811,361.01          331,998.99-           

 - เงินช่วยท าศพ 30,000.00                 2,000.00                32,000.00                 31,560.00                 440.00-                  

48,417,260.00          -                   -                  2,617,900.00-         45,799,360.00          45,173,050.01          626,309.99-           

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 6,208,560.00            -                         6,208,560.00            6,208,560.00            -                        

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 243,040,740.00       -                   -                  28,458,305.00-       214,582,435.00       211,244,683.20       3,337,751.80-        

  -เงินเดือน 191,319,300.00         28,196,255.00-        163,341,445.00         161,546,618.81         1,794,826.19-         

 - ค่าจ้างประจ า 4,009,700.00             315,100.00-             3,694,600.00             3,603,535.60             91,064.40-              

 - ค่าจ้างช่ัวคราว 47,711,740.00           53,050.00                47,546,390.00           46,094,528.79           1,451,861.21-         

249,249,300.00       -                   -                  28,458,305.00-       220,790,995.00       217,453,243.20       3,337,751.80-        
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งบบุคลากร

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560

ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 -เดือนกันยายน  2560

รายการ

รวมหมวดรายจ่ายงบกลาง

รวมงบบุคลากร



 ประมาณการ  เพ่ิมเติมฉบับที่ 1  เพ่ิมเติมฉบับที่ 2
 โอน + เพ่ิม /-ลด 

งบประมาณ
 งบประมาณหลังเพ่ิมเติม  รายจ่ายจริง

    + สูง / - ต่ า กว่า

ประมาณการ
รายการ

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน 3,858,200.00             306,200.00             4,164,400.00             3,376,410.02             787,989.98-            

ค่าใช้สอย 113,734,710.00         3,473,100.00          117,207,810.00         111,392,808.54         5,815,001.46-         

ค่าวัสดุ 40,054,800.00           1,591,000.00          41,645,800.00           40,564,608.58           1,081,191.42-         

ค่าสาธารณูปโภค 4,470,000.00             338,000.00-             4,132,000.00             3,887,445.03             244,554.97-            

162,117,710.00       -                   -                  5,032,300.00         167,150,010.00       159,221,272.17       7,928,737.83-        

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ 255,300.00                5,907,635.00          6,162,935.00             6,136,977.00             25,958.00-              

หมวดค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 1,600,000.00             20,111,200.00        21,711,200.00           21,698,200.00           13,000.00-              

1,855,300.00            -                   -                  26,018,835.00       27,874,135.00          27,835,177.00          38,958.00-             

งบเงินอุดหนุน

 เงินอุดหนนุ 25,918,000.00           25,070.00                25,943,070.00           25,931,070.00           12,000.00-              

25,918,000.00          -                   -                  25,070.00              25,943,070.00          25,931,070.00          12,000.00-             

 รายจ่ายอ่ืน 150,000.00                -                           150,000.00                -                             150,000.00-            

150,000.00               -                   -                  -                         150,000.00               -                            150,000.00-           

439,290,310.00       -                   -                  2,617,900.00         441,908,210.00       475,613,812.38       11,467,447.63-      

รวมงบรายจ่ายอ่ืน
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รวมรายจ่ายตามงบประมาณ

รวมงบด าเนินงาน

รวมงบลงทุน

รวมงบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอ่ืน



 ประมาณการ  เพ่ิมเติมฉบับที่ 1  เพ่ิมเติมฉบับที่ 2
 โอน + เพ่ิม /-ลด 

งบประมาณ
 งบประมาณหลังเพ่ิมเติม  รายจ่ายจริง

    + สูง / - ต่ า กว่า

ประมาณการ
รายการ

รายจ่ายตามหมวดเงินอุดหนนุระบุ -

วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 412,476,127.32         

-                            -                   -                  -                         -                            412,476,127.32       

รวมทั้งส้ิน 487,707,570.00       -                   -                  -                         487,707,570.00       888,089,939.70       12,093,757.62-      
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รวมหมวดตามหมวดเงินอุดหนุนฯ



จ านวนเงิน

+

เพ่ิม

- ลด

คร้ัง

ที่
จ านวนเงิน

+

เพ่ิม

- ลด

คร้ัง

ที่
จ านวนเงิน

+

เพ่ิม

- ลด

คร้ัง

ที่

1 นาง จันทมิา มงคลมณี 26,625.00    1 2558

2 นาย มาโนช แฝงยงค์ 20,875.00    1 2558

นาง จันทมิา มงคลมณี 26,625.00    2559

นาย มาโนช แฝงยงค์ 24,750.00    2559

3 นาง กนกลักษณ์ อัลเบอร์ท 177.00      1 2560

4 นาง กมลวรรณ จุลประยูร 107.90      1 2560

5 นาง จรูญ เมืองศรี 123.90      1 2560

6 นาง จรัญญา วงศ์ธิเบศร์ 27,000.00    1 2560

นาง จันทมิา มงคลมณี 26,625.00    2560

7 นาย ช านาญ ตติยวงศ์วิวัฒน์ 34.35        1 2560

8 นาย เชษฐา อินทรชาติ 30.90        1 2560

9 นางสาว โชติญา โพธ์ิศรี 34.00        1 2560

10 นาย ณรงค์ศักด์ิ ขุราษี 44.20        1 2560

11 นาย ณัฐวดี แซ่เล้ียว 2,250.00      1 2560

12 นาย ทนงศักด์ิ เทยีนส่ือเจริญ 31.60        1 2560

13 นาง ทองใบ วงศ์นารี 30.00        1 2560

14 นาย ทพิย์กมล ธีระชาติสกุล 32.70        1 2560

15 นางสาว ทพิย์วิมล อยู่ทรัพย์ 33.00        1 2560

16 นาย ธนิต ทองอาจ 29.00        1 2560

17 นาย ธนิตย์ ทวีบูลย์ 40.20        1 2560

18 นาย ธาดา บุดาห์ 29.10        1 2560

19 นางสาว ธารนา จันโทศรี 117.10      1 2560

20 นาง บานเย็น มนตรีพิลา 41.30        1 2560

21 นาย บุรินทร์ อุบลเลิศ 44.10        1 2560

22 นาย ปิยะดะนัย ไกยสวน 101.40      1 2560

23 นาง ผกามาศ ศรรักษ์ 139.00      1 2560

24 นาง ผ่องพรรณ พิพัฒนมงคล 52.20        1 2560

25 นาง พัชราวรรณ อ้นศรีวงศ์ 54.00        1 2560

26 นาย มงคล พานอนันต์ 5,175.00      1 2560

27 นาย มนตรี บุณยพรหม 6,750.00      1 2560

28 นาง มันทนา เสนารัตน์ 31.20        1 2560

นาย มาโนชย์ แผงยงค์ 10,000.00    2560

29 นาย มีเซ็น ศรีวัฒนากุล 29.10        1 2560

30 นาง เมือย ชุมภักดี 30.00        1 2560

31 นาง ราตรี ศรีวรารักษ์ 48.50        1 2560

32 นาง ลัดดาวัลย์ เหลาสุภาพ 42.90        1 2560

33 นาง ลาวัลย์ แน่นอุดร 21.60        1 2560

34 นาง วราพร ตัณฑสุกิจวณิช 99.70        1 2560

35 นางสาว วลัยพร สุดาทพิย์ 27.00        1 2560

36 ดร. วัฒนาพร ระงับทกุข์ 104.10      1 2560

37 นาย วันเฉลิม แพงอนันต์ 218.90      1 2560

38 นางสาว วิมล พิพัฒนมงคล 40.80        1 2560

39 นาง วิลาวัลย์ สมัครวงษ์ 21.60        1 2560
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รายละเอียดผู้ค้างช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน, บ ารุงท้องที่, ป้าย  ประจ าปี 2561

รหัสอักษร ก - ฮ, ธนาคาร, บริษัท/ห้างหุน้ส่วน, ส่วนราชการ, อาคารพาณิชย์, ธนารักษ์

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ณ  วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ล าดับ

ที่
ช่ือ - สกุล

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีบ าป้าย

หมายเหตุ



จ านวนเงิน

+

เพ่ิม

- ลด

คร้ัง

ที่
จ านวนเงิน

+

เพ่ิม

- ลด

คร้ัง

ที่
จ านวนเงิน

+

เพ่ิม

- ลด

คร้ัง

ที่

ล าดับ

ที่
ช่ือ - สกุล

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีบ าป้าย

หมายเหตุ

40 นาง หทยัรัตน์ ศรีสุธัญญาวงศ์ 34.80        1 2560

41 นาง หนู วันทานี 54.00        1 2560

42 นาง หนูนิจ มาตยะขันธ์ 65.10        1 2560

43 นาย อนันต์ รัตนศิลป์ 185.00      1 2560

44 นาง อนุรักษ์ บุญแจ่ม 20.80        1 2560

45 นาง อมราวดี เรืองโอชา 39.50        1 2560

46 นาย อร ตรีพงษ์ 63.70        1 2560

47 นาง อรพิณ ภูมิทศัน์ 428.80      ## 2560

48 นาง อรวรรณ หงษ์พันธ์ 22.50        1 2560

49 นาง อรีรักษ์ กรดแก้ว 33.30        1 2560

50 นางสาว อรุณรัตน ศกุนะสิงห์ 340.10      ## 2560

51 นาง อาภรณ์ ปัตะเวสัง 66.30        ## 2560

52 นางสาว อุบลรัตน์ ศรีทวี 48.00        ## 2560

53 นาง อุษณีย์ รักทว้ม 22.50        ## 2560

54 บริษัท กรเดชแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จ ากัด 21,939.00    1 2560

55 บริษัท ไมดาส โกลบอล มีเดีย จ ากัด 51,200.00    1 2560

56 บริษัท วาโวลีน(ประเทศไทย) จ ากัด 9,080.00      1 2560

(56) (6) (47) (3)

176,675.00 ### 3,466.75 ### 82,219.00 ###

081 (เดิม) 98,875.00   -           - -               0 รวม 98,875.00    

081 (ใหม่) 77,800.00   3,466.75  82,219.00    # 163,485.75  

176,675.00 262,360.75  
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รวม/ราย/จ านวน/ยอดยกไป

ยกไป61



   แบบ  บช.  15

  จ านวนเงิน วันครบก าหนด

ประกันสัญญา จ่ายคืน

1  1/5  8 ต.ค. 47 น.ส.ดวงดาว  วงศ์พนติกฤษ เช่าแท่นตลาดหนองแคน 2,000.00                31 ก.ค.2561

2  1/48 21 มิ.ย. 50 นส.สุพัตรา  วรวงษ์ไพบูลย์ เช่าแท่นตลาดหนองแคน 72.00                     19 มิ.ย.2551

3  1/50 21 มิ.ย. 50 นางเกษร  แสงฟ้า เช่าแท่นตลาดหนองแคน 72.00                     20 มิ.ย.2550

4  1/09 3 ธ.ค.52 นายสวัสดี  มูลมณี เงินประกันสัญญา 12,000.00              30 พ.ย.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

5  1/22 8  มี.ค.53 นายสมนกึ  ธนวศินกุล เงินประกันสัญญา 2,940.00                7 มี.ค.2554

6  1/24 12  มี.ค.53 บมจ.ธ.กสิกรไทย เงินประกันสัญญา 3,000.00                11 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

7  1/44 25  พ.ค.53 นางวัลภา  เปรมไกรสร เงินประกันสัญญา 3,300.00                31 ก.ค.2554

8  2/6 10  ก.ย. 53 นางศิริ  นนัทะเสน เงินประกันสัญญา 2,200.00                31 ก.ค.2554

9  2/7 28  ก.ย. 53 หจก.ส.ทรัพย์เมืองทองร้อยเอ็ด เงินประกันสัญญา 3,750.00                26 ต.ค.2554 แจ้งซ่อมปรับปรุง

10  2/1 14  ต.ค. 53 นายสมศักด์ิ  ชัยคณารักษ์กูล เงินประกันสัญญาตลาดสระทอง 1,000.00                31 ต.ค.2554 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

11  2/2 14  ต.ค. 53 นายพนมศิลป์  หารอาสา เงินประกันสัญญาตลาดสระทอง 1,000.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

12  2/7 18  ต.ค. 53 นส.อรุณ  บุญวิเศษ เงินประกันสัญญาตลาดสระทอง 2,000.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

13  2/17 20  ต.ค. 53 นายสาธิต  เทีย่งธรรม เงินประกันสัญญาตลาดสระทอง 2,000.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

14  2/18 20  ต.ค. 53 นายอรัญ  รอดอารมย์ เงินประกันสัญญาตลาดสระทอง 1,000.00                31 ต.ค.2554 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

15  2/19 20  ต.ค. 53 นายหนแูพง  แหลมฉลาด เงินประกันสัญญาตลาดสระทอง 1,000.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

16  2/22 21  ต.ค. 53 นายเทีย่ง  ภักดีวุฒิ เงินประกันสัญญาตลาดสระทอง 1,000.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

17  2/24 21  ต.ค. 53 นายดนยัพงษ์  เสถียรจารุรัตน์ เงินประกันสัญญาตลาดสระทอง 1,000.00                31 ต.ค.2554 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

18  2/25 21  ต.ค. 53 นางสุกานดา  เนยีรวิฑูรย์ เงินประกันสัญญาตลาดสระทอง 1,000.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

19  2/32 22  ต.ค. 53 นางนภาพร  พิมละมาศ เงินประกันสัญญาตลาดสระทอง 3,000.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

20  2/33 22  ต.ค. 53 นางบัวผัน  อินทิสอน เงินประกันสัญญาตลาดสระทอง 1,000.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจ างวดปีงบประมาณ   2560   เพียงวันที่  30  กันยายน  2560

ล าดับ เลขที่ใบเสร็จ วัน เดือน ปี ช่ือคู่สัญญา ช่ือโครงการ หมายเหตุ
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21  2/34 22  ต.ค. 53 นางรุ่งนภา  จุ่นส าราญ เงินประกันสัญญาตลาดสระทอง 1,000.00                31 ต.ค.2554

22  2/38 22  ต.ค. 53 นางบุญเยี่ยม  นาสุทธ์ิ เงินประกันสัญญาตลาดสระทอง 1,000.00                31 ต.ค.2554

23  2/40 22  ต.ค. 53 นางบุญเยี่ยม  นาสุทธ์ิ เงินประกันสัญญาตลาดสระทอง 1,000.00                31 ต.ค.2554

24  2/44 26  ต.ค. 53 นายสมคิด  งามวงศ์รณชัย เงินประกันสัญญาตลาดสระทอง 1,000.00                31 ต.ค.2554

25  2/45 26  ต.ค. 53 นายสมพงษ์  พูลเพ่ิม เงินประกันสัญญาตลาดสระทอง 1,000.00                31 ต.ค.2554

26  3/1 28  ต.ค. 53 น.ส.ปัทมาพร  จันทะมูล เงินประกันสัญญาตลาดสระทอง 1,000.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

27  3/5 2  พ.ย. 53 นายณัฐพงค์  กนกนทีสวัสด์ิ เงินประกันสัญญาตลาดสระทอง 1,000.00                31 ต.ค.2554

28  3/6 8  พ.ย. 53 นางสุพรรณี  วิสูตรานกุูล เงินประกันสัญญาตลาดสระทอง 1,000.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

29  3/11 13  ธ.ค. 53 นางศิริวรรณ  สังสนา เงินประกันสัญญาตลาดสระทอง 2,000.00                31 ต.ค.2554

30  3/13 14  ธ.ค. 53 นางกุลวดี  บูรรุ่งโรจน์ เงินประกันสัญญาตลาดสระทอง 2,000.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

31  3/24   11  เม.ย  54 นางอิศเรศ  เทพพุทธา เงินประกันสัญญาตลาดสระทอง 1,000.00                31 ต.ค.2555

32  3/25 27  เม.ย.  54 นางค าเพียร  ไวสูงเนนิ เงินประกันสัญญาตลาดสระทอง 1,000.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

33  1/10 8  เม.ย.  54 นายพิเดช  เดชานเุบกษา เงินประกันสัญญาตลาดอาคารพาณิชย์ 4,128.00                31 ก.ค.2555

34  3/27 18  พ.ค. 54 นายวิจิตร  ทิพยโชติ เงินประกันสัญญาตลาดสระทอง 1,000.00                31 ต.ค.2555

35  3/30 1  มิ.ย.  54 นายนรัิตน ์ เสกทน เงินประกันสัญญาตลาดสระทอง 1,000.00                31 ต.ค.2555

36  3/31 1  มิ.ย.  54 นายทองฉัตร  ส าราญร่ืน เงินประกันสัญญาตลาดสระทอง 1,000.00                31 ต.ค.2555

37  3/33 7  มิ.ย.  54 นายละเอียด  ด่างท้วม เงินประกันสัญญาตลาดสระทอง 1,000.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

38  1/17 27  ก.ค.  54 นายปรีดี  เสริมพงษ์สถิตย์ เงินประกันสัญญาอาคารพาณิชย์ 1,650.00                31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

39  1/18 27  ก.ค.  54 นางพรเพ็ญ  โพธ์ิชิต เงินประกันสัญญาอาคารพาณิชย์ 1,650.00                31 ก.ค.2555

40  1/25  29  ก.ค. 54 นางพรวิไล  พัชรเวทิน เงินประกันสัญญาอาคารพาณิชย์ 3,300.00                31 ก.ค.2555

41   1/26 1  ส.ค.  54 นางสยุมพร  ชัยคณารักษ์กูล เงินประกันสัญญาอาคารพาณิชย์ 3,300.00                31 ก.ค.2555

42  1/03 19  ต.ค.  54 ธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากัด  (มหาชน) ประกันสัญญาติดต้ังตู้เอทีเอ็มธนาคารไทย

พาณิชย์

7,000.00                30 พ.ย.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

43  1/05 28  ต.ค.  54 นางจิราภรณ์  ชัยคณารักษ์กูล เงินประกันสัญญาตลาดสระทอง 1,000.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

44  1/9 7  พ.ย.  54 นายก าพล  เสถียรจารุรัตน์ ประกันสัญญาตลาดสระทอง 1,000.00                31 ต.ค.2555
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45  1/32 27 ธ.ค 54 น.ส.สุพิณ  สินธทียากร เงินประกันสัญญาเช่าสิทธ์ิในบึง 10,500.00              31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

46  1/50  9  มี.ค. 55 นางสุดใจ  ดวงต้ัง เงินประกันสัญญา(ค่าเช่าสิทธิในบึงจ าหนา่ย

อาหารปลา)

17,000.00              31 มี.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

47  2/05  16 พ.ค. 55 นายประยูร  นามตะ เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 1,2 2,000.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

48  2/06  16 พ.ค. 55 นายประยูร  นามตะ เงินประกันสัญญาค่าเช่าพ้ืนทีต่ลาดสระทอง 1,000.00                30 มิ.ย.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

49  1/14  19  มิ.ย.55 น.ส.พิชากร  ชัชชัย ประกันสัญญาอาคารพาณิชย์    46 1,000.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

50  2/32  23 ก.ค. 55 นางกษิญาภัทร  วิเศษชู เงินประกันสัญญา(เช่าสิทธิในบึง,ขายดอกไม้) 18,000.00              31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

51  2/40  25  ก.ย.  55 นายสมพงษ์  โคตะ ประกันสัญญาเช่าสิทธ์ิในบึงฯจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืม 23,100.00              30 ก.ย.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

52  2/43  28  ก.ย.  55 ร้านพี.พี.ซัพพลาย ประกันสัญญาจ้างท าป้ายถนน/ซอย 7,920.00                29 ต.ค.2556

53  2/38  19  พ.ย.  55 นายคงศักด์ิ  นาคคุ้ม เงินประกันสัญญาเช่าทีดิ่น  112  ไร่ 10% 6,400.00                31 ธ.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

54  1/36  29  มี.ค.  56 นางสุมล  ภูมิศรี เงินประกันสัญญา  หอ้ง บี  1 1,000.00                31 มี.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

55  1/41  29  มี.ค.  56 นางชารี  ศรีมาเมือง เงินประกันสัญญา  หอ้ง บี  2 1,000.00                31 มี.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

56  1/42  29  มี.ค.  56 นายวิไล  บุพโสก เงินประกันสัญญา  หอ้ง บี  3 1,000.00                31 มี.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

57  1/44  29  มี.ค.  56 นายวีระศักด์ิ  สายเช้ือ เงินประกันสัญญา  หอ้ง บี  4 1,000.00                31 มี.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

58  1/43  29  มี.ค.  56 นางปราณีต  สายเช้ือและนางปราณี 

มโนรัตน์

เงินประกันสัญญา  หอ้ง บี  5

1,000.00                31 มี.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

59  1/35  29  มี.ค.  56 นางเพลินจันทร์  สุ่มมาตย์,นางส าลี  

จันทร

เงินประกันสัญญา  หอ้ง บี  6

1,000.00                31 มี.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

60  1/38  29  มี.ค.  56 นางฐปณีย์  วงศ์นาศรี เงินประกันสัญญา  หอ้ง บี  7 1,000.00                31 มี.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

61  1/01  18  มี.ค.  56 นายประเสร็จ  วงศ์นาศรี เงินประกันสัญญา  หอ้ง บี  8 1,000.00                31 มี.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

62  1/46  29  มี.ค.  56 นายวรกิจ  จุฑางกูร เงินประกันสัญญา  หอ้ง เอ 1 1,000.00                31 มี.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

63  1/03  18  มี.ค.  56 นายวรกิจ  จุฑางกูร เงินประกันสัญญา  หอ้ง เอ 1 200.00                   31 มี.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

64  1/39  29  มี.ค.  56 นางไพรรี  สืบสีขาม เงินประกันสัญญา  หอ้ง เอ 2 1,000.00               

65   1/02  18  มี.ค.  56 นางไพรรี  สืบสีขาม เงินประกันสัญญา  หอ้ง เอ 2 200.00                  

66  1/47  29  มี.ค.  56 นายขจรศักด์ิ  นรัินทร์ศิริผล เงินประกันสัญญา  หอ้ง เอ 3 1,000.00                31 มี.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

67  1/08  18  มี.ค.  56 นายขจรศักด์ิ  นรัินทร์ศิริผล เงินประกันสัญญา  หอ้ง เอ 3 200.00                   31 มี.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม
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68  1/37  29  มี.ค.  56 นายกิจจา  ธนวัฒนโ์อฬาร เงินประกันสัญญา  หอ้ง เอ 4 1,000.00                31 มี.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

69  1/05  18  มี.ค.  56 นายกิจจา  ธนวัฒนโ์อฬาร เงินประกันสัญญา  หอ้ง เอ 4 200.00                   31 มี.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

70  1/40  29  มี.ค.  56 นายเซง  แซ่โง้ว เงินประกันสัญญา  หอ้ง เอ 5 1,000.00                31 มี.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

71  1/09  19  มี.ค.  56 นายเซง  แซ่โง้ว เงินประกันสัญญา  หอ้ง เอ 5 200.00                   31 มี.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

72  1/45  29  มี.ค.  56 นายสุดใจ  สุ่มมาตย์ เงินประกันสัญญา  หอ้ง เอ 6 1,000.00               

73  1/06  18  มี.ค.  56 นายสุดใจ  สุ่มมาตย์ เงินประกันสัญญา  หอ้ง เอ 6 200.00                  

74  1/48  29  มี.ค.  56  นายสมยศ  สุ่มมาตย์ เงินประกันสัญญา  หอ้ง เอ 7 1,000.00                31 มี.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

75  1/04  18  มี.ค.  56  นายสมยศ  สุ่มมาตย์ เงินประกันสัญญา  หอ้ง เอ 7 200.00                   31 มี.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

76  2/02  29  มี.ค.  56 นายกวี  จันทร เงินประกันสัญญา  หอ้ง เอ 8 1,000.00                31 มี.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

77  1/07  18  มี.ค.  56 นายกวี  จันทร เงินประกันสัญญา  หอ้ง เอ 8 200.00                   31 มี.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

78  2/36  5  ก.ค.  56 นางสาวจงกลณี  พินจิการ เงินประกันสัญญาส้วมตลาดทุง่เจริญ 15,000.00              30 มิ.ย.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

79  2/17  5  มิ.ย.  55 นายพิจิตร  เดชานเุบกษา เงินประกันสัญญาอาคารพาณิชย์  184/5-6 3,300.00                31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

80  1/19  29  ก.ค.  56 "----------" "----------" 700.00                   31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

81  2/18  6  มิ.ย.  55 นายสุรกิจ  ประยูรวงศ์ เงินประกันสัญญาอาคารพาณิชย์  190/1-2 3,300.00                31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

82  1/28  5  ส.ค.  56 "----------" "----------" 700.00                   31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

83  2/38  26  ก.ค.  55 นางสาวสุนสิา  สัตยาวิรุทธ์ เงินประกันสัญญาอาคารพาณิชย์  184/7 1,650.00                31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

84  1/27  5  ส.ค.  56 "----------" "----------" 350.00                   31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

85  2/13  4  มิ.ย.  55 นายพูลศักด์ิ  ทวีกุล เงินประกันสัญญาอาคารพาณิชย์  186/4-5 3,300.00                31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

86  1/24  31ก.ค.  56 "----------" "----------" 700.00                   31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

87  2/23  11  มิ.ย. 55 นางวรรณา  หาญชูวงษ์ เงินประกันสัญญาอาคารพาณิชย์  184/8-9 3,300.00                31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

88  1/20  30  ก.ค.  56 "----------" "----------" 700.00                   31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

89  2/11  4  มิ.ย.  55 นางพรวิไล  พัชรเวทิน เงินประกันสัญญาอาคารพาณิชย์  190/14-15 3,300.00                31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

90  1/30  5  ส.ค.  56 "----------" "----------" 700.00                   31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

91  2/12  4  มิ.ย.  55 นางสาวสุพัตรา  ทวีกุล เงินประกันสัญญาอาคารพาณิชย์  186/6 1,650.00                31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม
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92  1/25  31  ก.ค.  56 นางสาวสุพัตรา  ทวีกุล เงินประกันสัญญาอาคารพาณิชย์  186/6 350.00                   31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

93  2/33  27  ก.ค.  55 นางวัลภา  เปรมไกรสร เงินประกันสัญญาอาคารพาณิชย์  190/11-12 3,300.00                31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

94  1/21  31  ก.ค.  56 "----------" "----------" 700.00                   31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

95  2/14  4  มิ.ย.  55 นายสมพงษ์  ทวีกุล เงินประกันสัญญาอาคารพาณิชย์  192/14-15 3,300.00                31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

96  1/23  31  กด.  56 "----------" "----------" 700.00                   31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

97  2/15  4  มิ.ย.  55 นางสาวดวงดาว  วงศ์พนติกฤต เงินประกันสัญญาอาคารพาณิชย์  192/12-13 3,300.00                31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

98  1/22  31  ก.ค.  56 "----------" "----------" 700.00                   31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

99  2/21  8  มิ.ย.  55 นางสาย  กฤษณา เงินประกันสัญญาอาคารพาณิชย์  190/8 1,650.00                31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

100  1/17  25  ก.ค.  56 "----------" "----------" 350.00                   31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

101  2/25  19  มิ.ย.55 นางสาวมันทนา  วงษ์เสนา เงินประกันสัญญาอาคารพาณิชย์  186/2 1,650.00                31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

102  1/15 18  ก.ค.  56 "----------" "----------" 350.00                   31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

103  2/19  6  มิ.ย. 55 นางพิมลพร  ไหลบ ารุงชัย เงินประกันสัญญาอาคารพาณิชย์  190/9 1,650.00                31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

104  1/13  11  ก.ค.  56 "----------" "----------" 350.00                   31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

105  1/45  18  ก.ค.  55 นางสุรีรัตน ์ รักธรรม เงินประกันสัญญาอาคารพาณิชย์  192/18 1,650.00                31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

106  1/18  26  ก.ค.  56 "----------" "----------" 350.00                   31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

107  2/09  4  มิ.ย.  55 นายปรีดี  เสริมพงษ์สถิตย์ เงินประกันสัญญาอาคารพาณิชย์  192/11 1,650.00                31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

108  1/10  3  ก.ค.  56 "----------" "----------" 350.00                   31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

109  2/20  7  มิ.ย. 55 นางสยุมพร  ชัยคณารักษ์กูล เงินประกันสัญญาอาคารพาณิชย์  192/26-27 3,300.00                31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

110  1/12  5  ก.ค.  56 "----------" "----------" 700.00                   31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

111  2/36  26  ก.ค.  55 นายพงศ์สุระ  ธนานนัท์พัฒน์ เงินประกันสัญญาอาคารพาณิชย์  190/10 1,650.00                31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

112  1/34  14  ส.ค. 56 "----------" "----------" 350.00                   31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

113  2/10  4  มิ.ย.  55 นางสุดาจิตร  อิฐรัตน์ เงินประกันสัญญาอาคารพาณิชย์  186/7-8 3,300.00                31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

114  1/33  13  ส.ค.  56 "----------" "----------" 700.00                   31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

115  2/22  8  มิ.ย.  55 นางบัณจง  ธนะแพสย์ เงินประกันสัญญาอาคารพาณิชย์  184/3-4 3,300.00                31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม
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116  1/32  5  ส.ค.  56 นางบัณจง  ธนะแพสย์ เงินประกันสัญญาอาคารพาณิชย์  184/3-4 700.00                   31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

117  2/34  25  ก.ค.  55 นางสาวจิตรลดา  ผลไม้ เงินประกันสัญญาอาคารพาณิชย์  

190/3-4,186/1 4,950.00                31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

118  1/14  17  ก.ค.  56 "----------" "----------" 1,050.00                31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

119  2/30  16  ก.ค.  56 นางแพรวพรรณ  แสงข า เงินประกันสัญญาอาคารพาณิชย์  

192/21,22,184/1 4,950.00                31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

120  1/16  24  ก.ค.  56 "----------" "----------" 1,050.00                31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

121  2/24  14  มิ.ย. 55 นายมงคล  อ้ึงตระกูล เงินประกันสัญญาอาคารพาณิชย์  186/3 15,500.00              31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

122  1/11  3  ก.ค.  56 "----------" 192/19,23-25,29-30,190/13,16 2,500.00                31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

123  1/11  6  พ.ย. 56 บมจ.ธนาคารกรุงไทย เงินประกันสัญญา 7,000.00                5 พ.ย.2562 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

124  1/12  13  พ.ย. 56 นางนภาพร  พิมละมาศ เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทองที ่ 34 1,000.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

125  1/37  3  ม.ค.  57 นางศิริลักษณ์  โคเวียง เงินประกันสัญญา(เช่าพ้ืนทีส่ถานแสดงพันธ์

สัตว์น้ า) 2,500.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

126  1/40  17  ม.ค. 57 นางส าราญ   สัจจะมโน เงินประกันสัญญา(หอ้งค้าตลาดสระทองที ่ 38) 1,000.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

127  2/1  28  ก.พ. 57  นายอานนัท์  เวียงอินทร์ ประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 1,000.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

128  2/5  12  มี.ค. 57 น.ส.ราตรี  ศรีวรารักษ์ เงินประกันสัญญาอาคารพาณิชย์ 2,000.00                31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

129  2/21 29 พ.ค.57 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอ็ด เงินประกันสัญญา (เช่าพ้ืนทีติ่ดต้ังตู้ เอทีเอ็มฯ) 7,000.00                11 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

130  2/31 17 ก.ค.57 ร้าน ต. เจริญค้าวัสดุ ประกันสัญญา เลขที ่ค. 61/2557 19,600.00             14 พ.ย.59

131  2/02 27 พ.ย.57 นางค าดี   คันยุลัย เงินประกันสัญญา (เช่าส้วมตลาดสระทอง) 8,400.00                30 พ.ย.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

132  2/03 28 พ.ย.57 นางค าบัน    ทะศรีละ เงินประกันสัญญา เช่าอาคารพาณิชย์ 4,000.00                31 ก.ค.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

133  2/08 13 ม.ค.58 นางดารุณี   อ านวยเสรี ป้ายประชาสัมพันธ์ 15,300.00             31 ม.ค.60

134  2/27 2 มี.ค.58 นางสาวนฤมล   ไพศาล เงินประกันสัญญาเช่า ส้วมตลาดสระทอง     

หลังที ่4 12,000.00              28 ก.พ.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

135  2/28 2 มี.ค.58 นางสาวรน ี  คันยุลัง เงินประกันสัญญาเช่า ส้วมตลาดสระทอง     

หลังที ่1 6,600.00                31 มี.ค.2560
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136  2/29 2 มี.ค.58 นายริน   นนท์อาษา เงินประกันสัญญาเช่า ส้วมตลาดสระทอง      

หลังที ่3 12,000.00              28 ก.พ.2561 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

137  2/34 28 พ.ค.58 ร้าน บ๊ิกบอสการช่าง มัดจ าประกัญสัญญา เลขที ่ค.27/58 9,950.00                13 พ.ย.2560

138  2/42  10 ส.ค.58 นายวินยั   กฤษณา เงินมัดจ าประกันสัญญา -ตู้น้ าหยอดเหรียญ 300.00                   31 ก.ค.2559

139  2/37 24 มิ.ย.58 นายครุฑ   ภูมิแสนโคตร เงินมัดจ าประกันสัญญา เลขที ่ค.30/2558 21,650.00              5 ส.ค.2560

140  2/43 10 ส.ค. 58 หจก.พกฤษฎิกาญจน ์กร๊ป เงินมัดจ าประกันสัญญาที ่ค.35/2558 9,975.00                8 ม.ค.2559

141  2/46 27 ส.ค.58 หจก.พูลศักด์ิ เจริญทรัพย์ก่อสร้าง เงินมัดจ าประกันสัญญา สัญญาเลขที ่ค.38/2558 26,750.00              10 พ.ย.2559

142  2/47 27 ส.ค.58 หจก.พูลศักด์ิ เจริญทรัพย์ก่อสร้าง เงินมัดจ าประกันสัญญา สัญญาเลขที ่ค.39/2558 17,750.00              2 ธ.ค.2559

143  2/49 31 ส.ค.58 ร้านบ๊ิกบอสการช่าง เงินมัดจ าประกันสัญญา สัญญา ที ่ค.4/2558 7,750.00                11 ส.ค.2559

144  3/07 24 ก.ย.58 บริษัท แหลมทองร้อยเอ็ด จ ากัด เงินมัดจ าประกันสัญญาซ้ือเคร่ืองปร้ิน 8,925.00                9 พ.ย.2560

145  3/08 24 ก.ย.58 หจก.พูลศักด์ิ เจริญทรัพย์ก่อสร้าง เงินมัดจ าประกันสัญญา ค. 48/2558 9,850.00                11 พ.ย.2560

146  3/10 29 ก.ย.58 ร้านพลรุ่งเรืองทรัพย์ เงินมัดจ าประกันสัญญา ค. 54/2558 9,950.00                18 ธ.ค.2560

147  3/11 29 ก.ย.58 ร้านพลรุ่งเรืองทรัพย์ เงินมัดจ าประกันสัญญา ค.55/2558 9,950.00                17 ธ.ค.2560

148  2/37 14 ก.ย.58 หจก.อัมพลก่อสร้าง 2006 ประกันสัญญาที ่ค.42/58 61,000.00             

149  1/03 15 ธ.ค.58 นายพิทักษ์  แนน่อุดร เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 

22,55,56,57 6,000.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

150  1/04 16 ธ.ค.58 นายบุญถิน่  ธุระท า เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 18 1,500.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

151  1/05 16 ธ.ค.58 นางค าป่ัน  ทะศรีละ เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 

20,42,43,44,45,46 9,000.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

152  1/06 16 ธ.ค.58 นางประภาภรณ์  ศิริเมฆ เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 71 1,500.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

153  1/07 17 ธ.ค.58 นายอรัญ  รอดอารมย์ เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 87 1,500.00                16 ธ.ค.2559

154  1/08 17 ธ.ค.58 นางเทวา  ทวีบูรณ์ เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 68 1,500.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

155  1/09 18 ธ.ค.58 นางพรแมรี   จิรเดชประไพร เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 98 1,000.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

156  1/11 22 ธ.ค.58 นายพิชิต  เสถียรจารุรัตน์ เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 80 1,500.00                20 ธ.ค.2559

157  1/12 23 ธ.ค.58 นางสาวบุญโฮม   บุญบุบผา เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 17 1,500.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม
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158  1/13 28 ธ.ค.58 นายณุชพงค์   กนกนทีสวัสด์ิ เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 

36,53,54/79 4,500.00                27 ธ.ค.2559

159  1/14 28 ธ.ค.58 นายณรงค์ศักด์ิ   พกุลพงศา เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 

89,90,92,93,100 5,000.00                27 ธ.ค.2559

160  1/15 29 ธ.ค.58 นายประเสริฐ  แสนธนู เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 19 1,500.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

161  1/16 30 ธ.ค.58 นางสาวภาวิณี  มงคลเกียรติชัย เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 3 1,500.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

162  1/17 30 ธ.ค.58 นางสาวสายทอง  พินจิผล เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 69 1,500.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

163  1/18 30 ธ.ค.58 นายสุรพงศ์  โสมะสา เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 6 1,500.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

164  1/19 30 ธ.ค.58 นางชลธิชา  โสมะสา เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 7,8 3,000.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

165  1/20 4 ม.ค.59 นางกุลวดี  บูญรุ่งโรจน์ เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 104 1,000.00                3 ม.ค.2560

166  1/21 4 ม.ค.59 นางสาวพัชรวดี  บุญรุ่งโรจน์ เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 114 1,500.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

167  1/22 4 ม.ค.59 นางเพ็ญพรรณ   ถนดัค้า เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 59,82 2,500.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

168  1/23 4 ม.ค.59 นางทองศรี  เจริญพันธ์ุวุฒิกุล เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 

62,85,86 4,000.00                3 ม.ค.2560

169  1/24 6 ม.ค.59 นางรุ่งนภา   จุ่นส าราน เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 73 1,500.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

170  1/25 6 ม.ค.59 นายสมคิด   งามวงค์รณชัย เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 66 1,500.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

171  1/26 6 ม.ค.59 นายศิริขวัญ   ทองทิพย์ เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 109 1,500.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

172  1/27 6 ม.ค.59 นางสาวเพชรา   งามวงค์รณชัย เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 

10,11,67 4,500.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

173  1/28 7 ม.ค.59 นางอัมรินท์   อรัญวาสน์ เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 1,500.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

174  1/29 7 ม.ค.59 นางเมือย   ชุ่มภักดี เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 110 1,500.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

175  1/30 7 ม.ค.59 นางสาวนฤมล   ไพศาล
เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 106,116 2,500.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

176  1/31 8 ม.ค.59 นางสมศรี   จันทรมูล เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 21 1,500.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

177  1/32 12 ม.ค.59 นายวีระ   ปพนวิช เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 117 1,500.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม
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178  1/33 20 ม.ค.59 นายกระโจม   ราชนวุงค์ เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 

60,83,108 4,000.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

179  1/34 22 ม.ค.59 นายอ าพัน  ธานวิรรณ เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 72 1,500.00                21 ม.ค.2560

180  1/35 22 ม.ค.59 นายจิตนา   ศิริกิจ เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 

51,52,74,75 5,000.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

181  1/36 27 ม.ค.59 นายสมพงษ์   เกกาฤทธ์ิ เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 4,5 3,000.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

182  1/37 27 ม.ค.59 นายเกษม    เชาว์ว่องเลิศ เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 

91,102,101,111,112 6,000.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

183  1/38 29 ม.ค.59 นางสาวนฤมล   เพียรพิทักษ์ เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 84 1,500.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

184  1/39 1 ก.พ.59 นางบังอร  แก้วศรีใส เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 

12,13,14,15,16 7,500.00                31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

185  1/40 2 ก.พ.59 นางปุญญาพร   นาคสุทธิกุล เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง105,115 2,500.00                1 ก.พ.2560

186  1/41 12 ก.พ.59 นายคงสิทธ์ิ    นาคคุ้ม เงินมัดจ าประกันสัญญา เช่าทีดิ่น  112  ไร่ 650.00                   31 ธ.ค.2560 สัญญาต่อเนือ่งใช้หลักประกันเดิม

187  1/42 1 มี.ค.59 หจก.จันทร์เจ้าวิศว์ เงินมัดจ าประกันสัญญาที ่ค.30/2559 301,500.00          ยังไม่ส่งมอบงาน

188  1/45 29 มี.ค.59 ร้านสุฑามาศ ซัพพลาย เงินมัดจ าประกันสัญญาที ่ค.46/2559 12,280.00             ยังไม่ส่งมอบงาน

189  1/49 17  พ.ค.59 บริษัท เมอคิวร่ิ ควอลิลต้ี จ ากัด เงินมัดจ าประกันสัญญาทีเ่ลขที ่ปป1/59 25,000.00             ยังไม่ส่งมอบงาน

190  2/06 6 ก.ย.59 ร้านพรมการช่าง เงินมัดจ าประกันสัญญาที ่ค.60/2559 11,900.00              27 ก.ย.2561

191  2/07 6 ก.ย.59 หจก.เจริญทรัพย์ร้อยเอ็ดก่อสร้าง เงินมัดจ าประกันสัญญาที ่ค.61/2559 12,350.00             ยังไม่ส่งมอบงาน

192  2/08 21 ก.ย.59 หจก.เจริญทรัพย์ร้อยเอ็ดก่อสร้าง เงินมัดจ าประกันสัญญาที ่ค.62/2559 14,950.00             ยังไม่ส่งมอบงาน

193  2/10 28 ก.ย.59 นายเจริญพงศ์  สุคนธวัช เงินประกันสัญญาเลขเช่าส้วมหนองแคน 11,400.00              31 ส.ค.2561

194  2/11 29 ก.ย.59 บริษัท เฟืองทอง 55 ทราวฟอร์ท เงินมัดจ าประกันสัญญาที ่ค.58/2559 27,100.00              16 ธ.ค.2560

195 00671/60 3 พย.59 ธ.กรงไทย จ ากัด (มหาชน) หลักประกันสัญญา 25,200.00             ยังไม่ส่งมอบงาน

196 00886/60 22พย.59 หจก.เจริญทรัพย์ร้อยเอ็ดก่อสร้าง หลักประกันสัญญา 6,350.00               ยังไม่ส่งมอบงาน

197  1/05 3 กพ.60 น.ส.อังคณา  เทีย่งธรรม เงินประกันสัญญาหอ้งค้าตลาดสระทอง 1,000.00                31 ธ.ค.2560

198 01504/60 13 มี.ค.60 หจก.เจริญทรัพย์ร้อยเอ็ดก่อสร้าง เงินประกันสัญญา 9,900.00               ยังไม่ส่งมอบงาน
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199 01578/60 27 มี.ค.60 หจก.เจริญทรัพย์ร้อยเอ็ดก่อสร้าง เงินประกันสัญญา 22,350.00             ยังไม่ส่งมอบงาน

200 01678/60 27 มี.ค.60 หจก.จันทร์เจ้าวิศว์ เงินประกันสัญญา 276,950.00          ยังไม่ส่งมอบงาน

201 01677/60 27 มี.ค.60 หจก.จันทร์เจ้าวิศว์ เงินประกันสัญญา 97,300.00             ยังไม่ส่งมอบงาน

202 01952/60 3 พ.ค.60 ร้าน เอ็น เจ แทโอม การโยธา เงินประกันสัญญา เลขที ่ ค.53 9,900.00               ยังไม่ส่งมอบงาน

203 01954/60 3 พ.ค.60 ร้าน เอ็น เจ แทโอม การโยธา เงินประกันสัญญา เลขที ่ค.54 9,900.00               ยังไม่ส่งมอบงาน

204 0594/60 3 พ.ค.60 หจก.จันทร์เจ้าวิศว์ เงินประกันสัญญา เลขที ่ค.57 23,100.00             ยังไม่ส่งมอบงาน

205 02001/60 15 พค.60 หจก.เจริญทรัพย์ร้อยเอ็ดก่อสร้าง เงินประกันสัญญา เลขที ่ค.59 9,900.00               ยังไม่ส่งมอบงาน

206 02000/60 15 พค.60 หจก.เจริญทรัพย์ร้อยเอ็ดก่อสร้าง เงินประกันสัญญา เลขที ่ค.60 9,900.00               ยังไม่ส่งมอบงาน

207 02003/90 15 พค.60 หจก.เจริญทรัพย์ร้อยเอ็ดก่อสร้าง เงินประกันสัญญา เลขที ่ค. 62 16,450.00             ยังไม่ส่งมอบงาน

208 02008/60 15 พค.60 หจก.เจริญทรัพย์ร้อยเอ็ดก่อสร้าง บันที ่ค.529 4,200.00               ยังไม่ส่งมอบงาน

209 02087/60 25  พค.60 หจก.อีสานแอสฟัลท์ เงินประกันสัญญา ค.66/2560 64,350.00             ยังไม่ส่งมอบงาน

210  02217/60 15 มิ.ย.60 หจก.ศิริพาณิชย์ ประกันสัญญาถนน ระบบระบายน้ าถ.รณชัย

ชาญยุทธ ซ.16/1 8,150.00               ยังไม่ส่งมอบงาน

211 02218/60 15 มิ.ย.60 หจก.ศิริพาณิชย์ ประกันสัญญาถนน ระบบระบายน้ าถ.รณชัย

ชาญยุทธ ซ.16/2 5,950.00               ยังไม่ส่งมอบงาน

212 02608/60 31 กค.60 น.ส.สุภาวดี  คอททีแ่ฮม ประกันสัญญาอาคารพาณิชย์    2,000.00                31 ก.ค.2561

213 2655/60 8 สค.60 ร้านรวมญาติ บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 9,900.00               ยังไม่ส่งมอบงาน

214 2656/60 8 สค.60 หจก.เจริญทรัพย์ร้อยเอ็ดก่อสร้าง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 9,900.00               ยังไม่ส่งมอบงาน

215 2660/60 9 สค.60 ร้านสุภาพ จ้างรถแม็คโคขุดตักชยะ 9,000.00               ยังไม่ส่งมอบงาน

216 2655/6 10 สค.60 หจก.เจริญทรัพย์ร้อยเอ็ดก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเยน รร.วัดรษฎร์อุทิศ 9,900.00               ยังไม่ส่งมอบงาน

217 2695/60 16 สค.60 ร้านเคซัพพลาย ซ้ือวัสดุ สนง. 18,195.00             ยังไม่ส่งมอบงาน

218 2696/60 16 สค.60 หจก.นนัทภรณ์เอ็นเตอร์ไพร ซ้ือวัสดุ สนง. 19,700.00             ยังไม่ส่งมอบงาน

219 2710/60 17 สค.60 หจก.เจริญทรัพย์ร้อยเอ็ดก่อสร้าง จ้างเทคาน คสล.รร.วัดเหนอื 9,900.00               ยังไม่ส่งมอบงาน

220 2711/60 17 สค.60 หจก.เจริญทรัพย์ร้อยเอ็ดก่อสร้าง ซ่อมปรับปรุงอาคาร รร.อนบุาลร้อยเอ็ด 9,900.00               ยังไม่ส่งมอบงาน

221 2726/60 21 สค.60 สินยุคมรุ่งเรือง โครงการติดต้ังป้ายบอกทาง จ านวน 30 ป้าย 14,975.00             ยังไม่ส่งมอบงาน
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222 2721/60 21 สค.60 หจก.ศิริพาณิชย์ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 9,900.00               ยังไม่ส่งมอบงาน

223 2734/60 22 สค.60 หจก.ศิริพาณิชย์ ปรับปรุงเพ่ือฟอฮาร์ด 9,950.00               ยังไม่ส่งมอบงาน

224 2735/60 22 สค.60 หจก.ศิริพาณิชย์ ค่าบ ารุกรักษ่าและซ่อมแซมทรัพย์สิน 9,950.00               ยังไม่ส่งมอบงาน

225 2737/60 22 สค.60 ซ.รวยทรัพย์ ซ้ือรถแม็คโคร 7,500.00               ยังไม่ส่งมอบงาน

226 2773/60 28 สค.60 หจก.จันทร์เจ้าวิศว์ ค่าก่อสร้างผิวแอสฟัลท์คอนกรีต 124,250.00          ยังไม่ส่งมอบงาน

227 2776/60 28 สค.60 หจก.จันทร์เจ้าวิศว์ ควบคุมก่อสร้างถนนปัทมานนท์ ซ.9 26,450.00             ยังไม่ส่งมอบงาน

รวมเงิน 2,008,432.00     

(นางทิมาพร     จันทรถง)

ผู้อ านวยการกองคลัง
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   แบบ  บช.  15

  จ านวนเงิน วันครบก าหนด

ประกันสัญญา จ่ายคืน

1  2/34  16 ส.ค.2559 หจก.ยโสธรบ้านและเคร่ืองเรือน หลักประกนัซองประมูลจ้าง โครงการที ่1 84,100.00             

2  2/35  16 ส.ค.2559 หจก.ยโสธรบ้านและเคร่ืองเรือน หลักประกนัซองประมูลจ้าง โครงการที ่3 169,000.00           

3  2/42  16 ส.ค.2559 หจก.ยโสธรบ้านและเคร่ืองเรือน หลักประกนัซองประมูลจ้าง โครงการที ่2 103,900.00           

รวมเงิน 357,000.00            

(นางทิมาพร     จันทรถง)

ผู้อ านวยการกองคลัง

หมายเหตุ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันซอง

ประจ างวดปีงบประมาณ   2560   เพียงวันที่ 30 กันยายน   2560

ล าดับ เลขที่ใบเสร็จ วัน เดือน ปี ช่ือคู่สัญญา ช่ือโครงการ
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1 นางสาวศิริวรรณ   สวัสดิพานิชย์  17 พ.ย.2549  17 พ.ย.2564 153,790.00      งวดละ1,690.-

2 นางอุทยัวรรณ  พุดซา  17 พ.ย.2549  17 พ.ย.2564 85,935.00        งวดละ1,685.-

3 นางพุธ   หงษ์วิไล  17 พ.ย.2549  17 พ.ย.2564 88,160.00        งวดละ1,695.-

4 นางไพจิตร   มาลาล้ า  17 พ.ย.2549  17 พ.ย.2564 234,605.00      งวดละ1,675.-

5 นางบุญสี   พลเยื่ยม  17 พ.ย.2549  17 พ.ย.2564 103,595.00      งวดละ1,675.-

6 นางสังวาลย์  ใยจอหอ  17 พ.ย.2549  17 พ.ย.2564 155,940.00      งวดละ1,695.-

822,025.00     

1 บริษัท ไมดาส โกบอลมีเดีย จ ากัด  25 มิ.ย.2558  5 มิ.ย.2560 50,000.00        

2 บริษัท ไมดาส โกบอลมีเดีย จ ากัด  25 มิ.ย.2558  5 ก.ค.2560 50,000.00        

3 บริษัท ไมดาส โกบอลมีเดีย จ ากัด  25 มิ.ย.2558  5 ส.ค.2560 50,000.00        

4 บริษัท ไมดาส โกบอลมีเดีย จ ากัด  25 มิ.ย.2558  5 ก.ย.2560 50,000.00        

200,000.00     
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301,500.00          

305,100.00          

รวมทั้งส้ิน

ส านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 รายละเอียดลูกหนี้- ค่าเช่าซ้ืออาคาร(ปลูกสร้างบนที่ดินวัดบึงพระลานชัย) ประจ าปี 2560

ณ  วันที่ 30 กันยายน  2560

ล าดับ

ที่
ช่ือ - สกุล สัญญาลงวันที่ วันครบก าหนด

 จ านวนเงินค้าง

ข าระ
หมายเหตุ

 จ านวนเงินตาม

สัญญา

304,200.00          

303,300.00          

305,100.00          

301,500.00          

1,820,700.00      

ส านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 รายละเอียดลูกหนี้- ค่าเช่าอาคารพร้อมจอไดโอดเปล่งแสง(จอ LED)และระบบควบคุม

ณ  วันที่ 30 กันยายน  2560

ล าดับ

ที่
ช่ือ - สกุล สัญญาลงวันที่ วันครบก าหนด

 จ านวนเงินตาม

สัญญา

 จ านวนเงินค้าง

ข าระ
หมายเหตุ

50,000.00            

50,000.00            

50,000.00            

50,000.00            

รวมทั้งส้ิน 200,000.00         


