
        ปี 2561 ปี 2560

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2     842,489,336.64 740,633,352.64      

166,128,538.32 155,276,752.84      

30,624,692.21 30,129,869.90         

5,304.00 8,148.00                  

350,740,000.00 369,979,248.06      

279,267.57 262,360.75              

690,780.00 1,020,330.00           

0.00 5,514,662.69           

423,641.15 2,535,000.00           

548,892,223.25 564,726,372.24      

188,897,215.00 169,251,990.00      

1,000.00 1,000.00                  

188,898,215.00 169,252,990.00      

737,790,438.25 733,979,362.24      

      รวมสินทรัพย์ไมํหมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

      ทรัพย์สินเกดิจากเงินกู๎ 2

      หุ๎นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุประกอบงบปการเงินแสดงฐานะการเงินเป็นสํวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน

      เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3

สินทรัพย์

      รายได๎จากรัฐบาลค๎างรับ 5

      ลูกหนี้คําภาษี 6

      เงินฝากกองทนุสํงเสริมกจิการเทศบาล

หมายเหตุ

      ลูกหนี้เงินยืม 4

      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไมํหมุนเวียน

      ลูกหนี้รายได๎อ่ืนๆ 7

      สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 8

      ลูกหนี้เงินสะสม

 
 
 
 
   (นางทิมาพร    จันทรถง)                     (  นายวิทยา   ตรีวิเศษ  )                     ( นายบรรจง  โฆษิตจิรนันทร์ ) 

     ผู้อ านวยการกองคลงั                     รองปลัดเทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด                    นายกเทศมนตรีเมอืงร้อยเอ็ด 

                                           รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 



        ปี 2561 ปี 2560

402,141,978.29 410,880,697.11      

4,317,232.56 3,698,544.07           

5,304.00 8,148.00                  

9,378,492.07 5,584,251.10           

0.00 5,514,662.69           

415,843,006.92 425,686,302.97      

99,990,414.25 92,598,739.65         

99,990,414.25 92,598,739.65        

515,833,421.17 518,285,042.62      

151,490,523.25 147,135,629.59      

       70,466,493.83 68,558,690.03         

    221,957,017.08 215,694,319.62      

    737,790,438.25 733,979,362.24      รวมหนี้สินและเงินสะสม

เงินสะสม 13

เงินทนุส ารองเงินสะสม

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

      รวมหนี้สินหมุนเวียน

      รายจํายผัดสํงใบส าคัญ

      เงินรับฝาก 11

     เจ๎าหนี้เงินสะสม

หมายเหตุประกอบงบปการเงินแสดงฐานะการเงินเป็นสํวนหนึ่งของงบการเงินนี้

      รายจํายค๎างจําย 9

      ฎีกาค๎างจําย 10

หนี้สินไมํหมุนเวียน

รวมหนี้สิน

เงินสะสม

      เจ๎าหนี้เงินกู๎ 12

      รวมหนี้สินไมํหมุนเวียน

รวมเงินสะสม

หมายเหตุ

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

 
 
 
 
   (นางทิมาพร    จันทรถง)                     (  นายวิทยา   ตรีวิเศษ  )                     ( นายบรรจง  โฆษิตจิรนันทร์ ) 

     ผู้อ านวยการกองคลงั                     รองปลัดเทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด                    นายกเทศมนตรีเมอืงร้อยเอ็ด 

                                           รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 



เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข๎อมูลทั่วไป

                     เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ต้ังข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  จังหวัดร๎อยเอ็ด   เม่ือ

วันที ่ 14  กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2479  มีพ้ืนที่เขตเทศบาล  4.5  ตารางกโิลเมตร  โดยมีส านักงานเป็นอาคารไม๎ช้ัน

เดียวยกพ้ืนสูงต้ังอยูบํนศาลาจตุรมุขในเกาะกลางบึงพลาญชัย  ตํอมาปี พ.ศ.  2499   ได๎กอํสร๎างส านักงานแหงํ

ใหมํ เป็นอาคารคอนกรีตสองช้ันตามแบบแปลนการกอํสร๎างส านักงานเทศบาลทั่วประเทศ ต้ังอยูทํี่ถนนเทวาภิบาล

บนเนื้อที ่4 ไรํเศษ ตํอมาเม่ือบ๎านเมืองเจริญข้ึนและชุมชนหนาแนํนมากข้ึน จึงได๎ท าการขยายเขตเทศบาลออกไป

เม่ือวันที ่ 5  มีนาคม 2509 ท าใหมี๎พ้ืนที่  11.63  ตารางกโิลเมตร (พระราชกฤษฎีกาการจัดต้ังเทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด ปรากฎในราชกจิจานุเบกษา เลํม 23 ตอนที ่21  วันที ่5 มีนาคม 2509)   เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดมีอาณา

เขตดังนี้

             ทศิเหนือ   ติดตํอกบัต าบลเหนือเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดร๎อยเอ็ด

             ทศิใต๎    ติดตํอกบัต าบลรอบเมือง  อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด จังหวัดร๎อยเอ็ด 

             ทศิตะวันออก  ติดตํอกบัต าบลเหนือเมือง  ต าบลรอบเมือง  อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด จังหวัดร๎อยเอ็ด

             ทศิตะวันตก ติดตํอกบัต าบลรอบเมือง  ต าบลดงลาน  อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด จังหวัดร๎อยเอ็ด

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่ส าคัญ

            1.1  หลักเกณฑ์ในการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน

                    การบันทกึบัญชีเพ่ือจัดท างบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค๎าง

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทกึบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงาน

การเงินขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ ลงวันที ่20 มีนาคม พ.ศ.2558 และที่แกไ๎ขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที ่

21 มีนาคม 2561 และหนังสือส่ังการที่เกีย่วข๎อง

           1.2  รายการเปิดเผยอ่ืนใด(ถ๎ามี)

                     1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาร๎อยเอ็ด ประเภทประจ า 12 เดือน 

เลขที่บัญชี 411-2-09538-4 ใช๎ค้ าประกนัต๋ัวสัญญาใช๎เงิน ใหก๎บัสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด      

                     1.2.2 บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาร๎อยเอ็ด ประเภทประจ า 12 เดือน เลขที่บัญชี 

300000138028 ใช๎ค้ าประกนัเงินเบิกเกนิบัญชี ใหก๎บัสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด



ช่ือ

2561 2560 2561 2560

ก.อสังหาริมทรัพย์ ก.เงินรายได๎ 320,452,364.22     313,996,544.22     

  1. ที่ดิน 71,403,500.00          71,403,500.00           ข.เงินที่มีผ๎ูอุทศิให๎ 5,956,819.00          4,353,317.00          

  2. อาคารเรียน 264,938,407.50        252,880,207.50         ค.รัฐโอนให๎ 330,644,163.42     311,460,363.42     

  3. อาคารส านักงาน 22,732,845.00          22,732,845.00           ง.เงินกู๎ 185,435,990.00     110,823,128.00     

  4. โรงซํอมเคร่ืองจักรกล 6,001,455.00            6,001,455.00            

  5. อาคารงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 1,619,000.00            1,619,000.00            

  6. โรงฆําสัตว์ 5,140,162.81            5,140,162.81            

  7. อาคารศูนย์บริการรํวมแบบเบ็ดเสร็จ 989,000.00               989,000.00               

  8. อาคารศูนย์แพทย์ 6,284,220.00            5,789,220.00            

  9. สถานธนานุบาล 610,700.00               610,700.00               

  10. สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ า 1,020,600.00            1,020,600.00            

  11. ตลาด

     -ตลาดทุํงเจริญ 11,396,628.00          11,396,628.00          

     -ตลาดหายโศรก -                             -                             

     -ตลาดหนองแคน 3,183,500.00            3,183,500.00            

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด จังหวัดร๎อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภท
แหลํงที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด

ราคาทรัพย์สิน
จ านวนเงิน



ช่ือ

2561 2560 2561 2560

ประเภท
แหลํงที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด

ราคาทรัพย์สิน
จ านวนเงิน

     -ตลาดสระทอง 43,095,113.00          43,095,113.00          

   12.ส่ิงกอํสร๎างอ่ืนฯ 51,514,541.49          42,437,541.49          

รวมอสังหาริมทรัพย์ 489,929,672.80       468,299,472.80       

ข.สังหาริมทรัพย์

   1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง 142,735,630.19        125,560,830.19        

   2. ครุภัณฑ์เคร่ืองใช๎ส านักงาน 44,360,715.21          42,428,700.21          

   3. ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 9,859,065.00            9,369,065.00            

   4. ครุภัณฑ์โรงงาน 263,122.00               263,122.00               

   5. ครุภัณฑ์ดนตรี 5,957,605.99            5,957,605.99            

   6. ครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว 10,355,960.00          10,151,710.00          

   7. ครุภัณฑ์การเกษตร 2,752,667.00            2,687,887.00            

   8. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 19,138,001.33          18,672,549.33          

   9. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6,094,172.00            6,746,928.60            

   10. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ 29,623,372.52          5,908,587.00            

   11. ครุภัณฑ์การศึกษา 1,038,750.00            29,136,232.52          

   12. ครุภัณฑ์ดับเพลิง 6,106,560.00            1,038,750.00            

   13. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,106,560.00            6,106,590.00            

   14. ครุภัณฑ์โยธา 666,328.00               666,328.00               

   15. ครุภัณฑ์คมนาคม 995,000.00               995,000.00               



ช่ือ

2561 2560 2561 2560

ประเภท
แหลํงที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด

ราคาทรัพย์สิน
จ านวนเงิน

   16. ครุภัณฑ์กฬีา 3,964,182.00            3,466,182.00            

   17. ครุภัณฑ์กอํสร๎าง 3,177,842.00            3,177,842.00            

รวมสังหาริมทรัพย์ 293,195,533.24       272,333,909.84       

รวมทรัพย์สินทั้งส้ิน 783,125,206.04       740,633,382.64       842,489,336.64     740,633,352.64     



ช่ือ

2561 2560 2561 2560

ก. อสังหาริมทรัพย์

1. ทีดิ่น ก. ส านกังานเงินทุนสํงเสริม

    - โรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า 8,500,000.00            8,500,000.00                 กิจการเทศบาล 102,876,539.00      86,692,539.00        

    - ทีดิ่นเพ่ือเป็นทีก่ าจัดขยะมูลฝอย 35,000,000.00          35,000,000.00          ข.กองทุนพัฒนาเมืองใน

2. โรงฆําสัตว์ 10,000,000.00          10,000,000.00              ภูมิภาค 62,660,706.00        62,660,706.00        

3. ตลาด ค. ธนาคารออมสิน สาขา

    - ตลาดทุงํเจริญ 10,494,628.00          10,494,628.00              ร๎อยเอ็ด 19,898,745.00        19,898,745.00        

    - ตลาดสระทอง 34,056,000.00          34,056,000.00          

4. อาคาร

    - อาคารเรียน 4/12 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 4,350,000.00            4,350,000.00            

    - หลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 480,000.00               480,000.00               

    - โครงการกํอสร๎างหลังคาโดมเช่ือมระหวํางอาคารโรงเรียนเทศบาล

วัดสระทอง
2,440,000.00            -                             

5. โครงการวางระบบการเช่ือมตํอเครือขํายสํงสัญญาณภาพระยะไกล 

พร๎อมติดต้ังกล๎องโทรทัศนว์งจรปิดและพัฒนาระบบการควบคุมดูแลน า

รํอง (Smat City)

             9,850,000.00              9,850,000.00

รวมอสังหาริมทรัพย์จากเงินกู๎        115,170,628.00 112,730,628.00       

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด จังหวัดร๎อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2.1 รายละเอียดทรัพย์สินเกิดจากเงินกู๎

ประเภท
เจ๎าหนี้เงินกู๎

ราคาทรัพย์สิน
จ านวนเงิน



ช่ือ

2561 2560 2561 2560

ประเภท
เจ๎าหนี้เงินกู๎

ราคาทรัพย์สิน
จ านวนเงิน

ข. สังหาริมทรัพย์

1. ยานพาหนะ 6,945,000.00            2,455,000.00            

รวมสังหาริมทรัพย์จํายจากเงินกู๎ 6,945,000.00           2,455,000.00           

ทรัพย์สินที่จัดไว๎เพ่ือเป็นการให๎บริการสาธารณะ

1. ถนนและระบบระบายน้ า

 - คํากํอสร๎างถนน คสล.พร๎อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1,487,539.00            1,487,539.00            

 - ถนนเทศบาลบ ารุง 4,270,000.00            4,270,000.00            

 - ถนนคหบดีอุทิศ 1,595,000.00            1,595,000.00            

 - ถนนรณชัยชาญยุทธ ซ.46 1,943,000.00            1,943,000.00            

 - ถนนสุขบูรพา(ชํวง ถ.เจริญพาณิช-ถ.เพลินจิต) 1,258,000.00            1,258,000.00            

 - ถนนค๎ุมวัดป่าเรไร ฝ่ังทิศตะวันตก (จากแยกเทวาภิบาล -กองพล 10 ซอย 4) 1,857,000.00            1,857,000.00            

 - ถนนรัชชูปการ ซอย 2 1,392,745.00            1,392,745.00            

 - ถนนหายโศรก - ถนนด ารงราษฎร์วิถี 778,000.00               778,000.00               

2. งานสาธารณูปโภค

 - ตลาดสระทอง ระยะที ่1 18,110,078.00          18,110,078.00          



ช่ือ

2561 2560 2561 2560

ประเภท
เจ๎าหนี้เงินกู๎

ราคาทรัพย์สิน
จ านวนเงิน

3. โครงการกํอสร๎างถนน ปี 2560 จ านวน 9 โครงการ

 - คําซํอมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเจริญพานชิ(ถ.

ผดุงพานชิ-ถ.สุขบูรพา)
                555,000.00                 555,000.00

 - คําซํอมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเสนาเร่ิมคิด(ชํวง

หา๎แยกวงเวียนท๎าวทนต์-ถ.ผดุงพานชิ)
                950,000.00                 950,000.00

 - คําซํอมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรัชชูประการ(ชํวง

 ถ.รัฐกิจไคลคลา-ถ.สุริยาเดชบ ารุง)
             1,118,000.00              1,118,000.00

 - คํากํอสร๎างปรับปรุงถนน คสล.ถนนเปรมประชาราษฎร์ (ชํวง ถ.เท

วาภิบาล-ถ.สุริยเดชบ ารุง ซ.3)
             1,398,000.00              1,398,000.00

 - คํากํอสร๎างปรับปรุงถนน คสล.ถนนเสนาเร่ิมคิด(ชํวงหา๎แยกวงเวียน

ท๎าวทนต์-ถ.เทวาภิบาล)
             2,290,000.00              2,290,000.00

 - คําซํอมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรณชัยชาญยุทธ

(ชํวง ถ.รัฐกิจไคลคลา - ถ.สุริยเดชบ ารุง)
             1,600,000.00              1,600,000.00

 - คํากํอสร๎างปรับปรุง ถนน คสล.ถนนค๎ุมแสนสุข(ชํวงจากถนนค๎ุมวัดป่า

เรไร)
             1,180,000.00              1,180,000.00

 - คําซํอมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเข๎าหมํูบ๎าน

ม่ันคงพัฒนา
                440,000.00                 440,000.00

 - คําซํอมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเพลินจิต(ชํวง ถ.

ผดุงพานชิ-ถ.สุขบูรพา)
                742,000.00                 742,000.00

3. โครงการกํอสร๎างถนน ปี 2560 จ านวน 8 โครงการ

 - โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าถ.รณชัยชาญยุทธ ซอย 6              1,515,000.00              1,515,000.00

 - โครงการกํอสร๎างถนนและระบบระบายน้ าถนนปัทมานนท์ ซอย 10 

เช่ือม ซอย8
             3,180,000.00              3,180,000.00

 - โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรถนนเทวาภิบาล 

ซอย 14
             3,538,000.00              1,769,000.00

 - โครงการกํอสร๎างถนนเทวาภิบาล ซอย 10/1 แยก 1                 214,000.00                 214,000.00

 - โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ า ถ.รณชัยชาญยุทธ ซอย 8              1,328,000.00              1,328,000.00



ช่ือ

2561 2560 2561 2560

ประเภท
เจ๎าหนี้เงินกู๎

ราคาทรัพย์สิน
จ านวนเงิน

 - โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าถ.รณชัยชาญยุทธ ซอย 41              3,096,000.00              3,096,000.00

 - โครงการกํอสร๎างถนนและระบบระบายน้ าถนนประชาธรรมรักษ์ 

(ชํวงถนนเทวาภิบาล-ถนนมีโชคชัย)
             5,539,000.00                                -   

 - โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ า ถ.รณชัยชาญยุทธ ซอย 4              1,946,000.00                                -   

รวมทรัพย์สินที่จัดไว๎เพ่ือบริการสาธารณะจากเงินกู๎ 63,320,362.00         54,066,362.00         

รวมทรัพย์สินจากเงินกู๎ทั้งส้ิน 185,435,990.00       169,251,990.00       185,435,990.00     169,251,990.00     



         ปี 2561  ปี 2560

                            -   -                         

    

               14,984.84               14,873.08

        11,281,900.97        24,303,657.29

        35,669,359.67        35,297,760.37

        21,923,802.10        21,715,625.89

        13,249,497.19        10,142,113.55

                        5.94

    

        27,672,025.09          1,390,793.21

             200,398.32             199,590.39

          4,300,353.57        12,757,429.51

                 1,543.63                 1,529.82

        13,753,846.84        13,597,521.00

    

                 3,522.36                 3,509.37

        12,562,479.15        10,625,665.18

                    882.53                    879.27

                 2,764.15                 2,499.73

                    303.23                    302.11

        23,075,465.99        22,824,397.62

    

          1,463,042.13          1,457,571.11

    

             952,360.62             941,034.34

     166,128,538.32     155,276,752.84

  

ประเภท ฝากประจ า เลขที่ 448-2-02643-3

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3  เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 293-044497-5

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 411-1-00092-4

ประเภท ฝากประจ า เลขที่ 293-2-02567-8

ประเภท ฝากประจ า เลขที่ 411-2-09538-4

เงินสด

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 05064170979-0

ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 411-6-06019-4

เงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020031821723

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 022-2-23602-9

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 022-2-72251-9

ประเภท ฝากประจ า เลขที่ 022-4-05141-3

ประเภท ฝากประจ า เลขที่ 310000080587

เงินฝากธนาคารออมสิน

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020129041446

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 05064046308-4

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 05064132485-5

รวม

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 05064172820-4

ประเภท ฝากประจ า เลขที่ 300000138028

เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 093-13-001006-5

เงินฝากธนาคารอิสลามแหํงประเทศไทย

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 1181000742



ปีงบประมาณ 2561

แหลํงเงิน รายการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ
คชจ.ในการเดินทางไป

ราชการ
5,304.00                 

5,304.00                

ปีงบประมาณ 2560

แหลํงเงิน รายการ จ านวนเงิน

นางสาวสุปราณี   หงษ์อุดร เงินงบประมาณ คชจ.ในการเดินทางไป

ราชการ 2,980.00                 

เงินงบประมาณ คชจ.ในการเดินทางไป

ราชการ 5,240.00                 

8,220.00                

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้เงินยืม

รวมทั้งส้ิน

ช่ือ-สกุล ผ๎ูยืม

ช่ือ-สกุล ผ๎ูยืม

นางจุฬาณี   บุปผาพิลา

นายธนพนธ์  ปฐมก าเนิด

รวมทั้งส้ิน



         ปี 2561  ปี 2560

1                                -                373,584.27

2                                -             5,110,663.79

3                                -   

          7,680,000.00

4         341,800,000.00       341,800,000.00

5

                               -           15,015,000.00

6

             8,940,000.00                              -   

รวม
350,740,000.00       369,979,248.06

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

คํากํอสร๎างอาคารเรียนอนุบาล ร.ร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ(รหัส

 สน.ศท.อนุบาล 8)

เงินชํวยคําครองชีพผ๎ูรับบ านาญพนักงานครู

เงินบ าเหน็จบ านาญพนักงานครู

คํากํอสร๎างอาคารเรียน ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร ตามแบบ สน.

ศท.4 ช้ัน 9 ห๎องเรียน

กํอสร๎างหอชมเมือง(รูปโหวด) ขนาดความสูง 101 เมตร

โครงการพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ให๎เป็นอุทยาน

สวรรค์บึงพลาญชัย(ร๎อยเอ็ดโมเดล 4.101)(ปรับปรุงภูมิทัศน์

บึงพลาญชัย จังหวัดร๎อยเอ็ด)

หมายเหตุ 5 รายได๎จากรัฐบาลค๎างรับ



ประจ าปี จ านวนราย จ านวนเงิน ประจ าปี จ านวนราย จ านวนเงิน

2558 2 47,500.00 2558 2 47,500.00

2559 2 51,375.00 2559 2 51,375.00

2560 2 36,625.00 2560 6 77,800.00

2561 16 99,362.00

16 234,862.00 10 176,675.00

2560 0 - 2560 47 3,466.75

2561 36 4,047.57

36 4,047.57 47 3,466.75

2560 1 21,939.00 2560 3 82,219.00

2561 3 18,419.00

3 40,358.00 3 82,219.00

55 58,777.00 60 262,360.75

ลูกหนี้คําเชํา

รวม

ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ลูกหนี้ภาษีบ ารุงท๎องที่

ลูกหนี้ภาษีป้าย

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด จังหวัดร๎อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้คําภาษี

ประเภทลูกหนี้
ปี 2561 ปี 2560

รวม

รวม

รวม

รวมทั้งส้ิน

1,020,330.00

690,780.00

690,780.00

ปี 2561 ปี 2560

1,020,330.00

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้รายได๎อ่ืนๆ

2,535,000.00

ปี 2560ปี 2561

 - โครงการพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ใหเ๎ป็น

อุทยานสวรรค์บึงพลาญชัย (ร๎อยเอ็ดโมเดล 4.101 

ปรับปรุงภูมิทศัน์บึงพลาญชัย จังหวัดร๎อยเอ็ด)

423,641.15

 - จ๎างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะฯ 423,641.15

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

เงินจํายลํวงหน๎า

รวม

2,535,000.00



แหลํงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป คําใช๎สอย รายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซ่ึงบริการ คําจ๎างเหมาบริการ 141,333.33

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร๎อมอุปกรณ์ 48,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป คําที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง คํากํอสร๎างส่ิงสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงห๎องน้ าอาคารส านักงาน

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด(หลังใหมํ)

1,030,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป คําที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง คํากํอสร๎างส่ิงสาธารณูปการ กํอสร๎างอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด

8,540,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป คําที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และส่ิงกํอสร๎าง

ปรับปรุงผิวถนนภายในส านักงานเทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด

374,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป คําที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และส่ิงกํอสร๎าง

โครงการปรับปรุงทาสีอาคารส านักงานเทศบาล

เมืองร๎อยเอ็ด

264,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ

คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมํขําย แบบที่ 1 130,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ

คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 21,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ

คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ืออุปกรณ์ค๎นหาเส๎นทางเครือขําย (Router) 42,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ

คําที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง คําจ๎างที่ปรึกษาซ่ึงเกี่ยวกับ

ส่ิงกํอสร๎าง หรือเพ่ือให๎ได๎มาซ่ึง

ส่ิงกํอสร๎าง

โครงการศึกษาเพ่ือวางระบบการเช่ือมตํอ

เครือขํายสํงสัญญาณภาพระยะไกล พร๎อม

ติดต้ังกล๎องโทรทศัน์วงจรปิดและพัฒนาระบบ

ควบคุมน ารํอง Smart city (ระยะที2่)

2,000,000.00

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 รายจํายค๎างจําย



แหลํงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง คําใช๎สอย รายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซ่ึงบริการ คําจ๎างเหมาบริการ 18,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง คําใช๎สอย รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ

รายจํายหมวดอ่ืนๆ

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการส ารวจแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

95,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก๎าอ้ีส านักงาน 6,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๏ะท างาน 13,500.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโทรศัพทไ์ร๎สายต้ังโต๏ะ 3,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโทรศัพทแ์บบสมาร์ทโฟน 10,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน

งานบริหารฯ รักษา

ความสงบภายใน

คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือชุดโซฟารับแขก 30,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน

งานบริหารฯ รักษา

ความสงบภายใน

คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพัดลมติดผนัง 13,800.00

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน

งานบริหารฯ รักษา

ความสงบภายใน

คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือชุดโต๏ะเก๎าอ้ีโครงเหล็กประกอบด๎วยไม๎

เนื้อแข็ง

25,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน

งานบริหารฯ รักษา

ความสงบภายใน

คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ๎า 15,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน

งานบริหารฯ รักษา

ความสงบภายใน

คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือชุดต๎ูล าโพงขยายเสียงเคล่ื อนที่ 30,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน

งานบริหารฯ รักษา

ความสงบภายใน

คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือไมโครโฟน 7,200.00

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน

งานบริหารฯ รักษา

ความสงบภายใน

คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง จัดซ้ือปืนฉีดน้ าดับเพลิง 92,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน

งานบริหารฯ รักษา

ความสงบภายใน

คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก 21,000.00



แหลํงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน

งานบริหารฯ รักษา

ความสงบภายใน

คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือป้ายสามเหล่ียมหยุดตรวจ 24,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน

งานเทศกิจ คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว จัดซ้ือเตาแก๏สพร๎อมอุปกรณ์ 5,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนฯ คําใช๎สอย คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 353,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนฯ คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๏ะ-เก๎าอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 780,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนฯ คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือศาลาเรือนไทย 50,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนฯ คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๏ะครู 9,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนฯ คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือโต๏ะ-เก๎าอ้ี นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 94,080.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนฯ คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือโต๏ะ-เก๎าอ้ี นักเรียนระดับประถมศึกษา 288,192.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนฯ คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง จัดซ้ือรถหกล๎อบรรทกุ 2,180,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนฯ คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ จัดซ้ือเคร่ืองฉายภาพข๎ามศีรษะ 15,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนฯ คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ จัดซ้ือจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 12,500.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนฯ คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ าด่ืม 13,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนฯ คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น 24,500.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนฯ คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จัดซ้ือเมโลเดียน 37 คีย์ 12,000.00



แหลํงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนฯ คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จัดซ้ือกลองใหญํ 8 หลัก 7,400.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนฯ คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จัดซ้ือกลองทอม 5,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนฯ คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จัดซ้ือฉาบคํู 2,500.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนฯ คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จัดซ้ือเบลไลลํา 6,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนฯ คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จัดซ้ือสแนร์ CMC 10 หลักคํู 4,700.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนฯ คําที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง คํากํอสร๎างส่ิงสาธารณูปการ โครงการติดต้ังกันสาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด

70,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนฯ คําที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง คํากํอสร๎างส่ิงสาธารณูปการ โครงการกํอสร๎างสะพานเช่ือมอาคารเรียนอํุน

ตรีทศกับอาคารรัตนโกสินทร์ (อาคารมัธยมต๎น

กับมัธยมปลายใช๎ห๎องเรียนพิเศษและครูรํวมกัน)

170,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนฯ คําที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และส่ิงกํอสร๎าง

โครงการตํอเติมใต๎ถุนอาคารหลังใหมํเป็นห๎อง

ตัดผมโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

120,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนฯ คําที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และส่ิงกํอสร๎าง

โครงการกํอสร๎างปรับปรุงร้ัวอาคารฝ่ังทศิเหนือ

 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด

150,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนฯ คําที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และส่ิงกํอสร๎าง

โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าโรงเรียน

เทศบาลวัดเวฬุวัน

280,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนฯ คําที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และส่ิงกํอสร๎าง

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าหน๎าอาคาร

นิลุบลโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

300,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนฯ คําที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และส่ิงกํอสร๎าง

โครงการสร๎างทางเช่ือมอาคารเรียน (อาคาร

อ านวยการ –อาคารเรียนใหมํ)

โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร

150,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนฯ คําที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และส่ิงกํอสร๎าง

โครงการซํอมแซมอาคารนิลุบล โรงเรียน

เทศบาลวัดสระทอง

200,000.00



แหลํงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนฯ คําที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และส่ิงกํอสร๎าง

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน 1,194,500.00

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข

คําใช๎สอย รายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซ่ึงบริการ คําจ๎างเหมาบริการ 17,900.00

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข

คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 1

44,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ

สาธารณสุข

คําใช๎สอย คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 280,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง จัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 814,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน คําใช๎สอย รายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซ่ึงบริการ คําจ๎างเหมาบริการ 270,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน คําใช๎สอย คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 847,282.30

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน คําที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และส่ิงกํอสร๎าง

โครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจรส่ีแยกถนน

รณชัยชาญยุทธตัดกับถนนรัฐกิจไคลคลา (ส่ี

แยกสหกรณ์การเกษตร)

1,200,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ คําใช๎สอย รายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซ่ึงบริการ คําจ๎างเหมาบริการ 456,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล

คําใช๎สอย รายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซ่ึงบริการ คําจ๎างเหมาบริการ 729,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล

คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ๎า 92,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล

คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กํอสร๎าง จัดซ้ือรถเข็นขยะ 90,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล

คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว จัดซ้ือถังคอนเทนเนอร์ 399,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล

คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 13,000.00



แหลํงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล

คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและ

นันทนาการ

คําที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และส่ิงกํอสร๎าง

โครงการปรับปรุงพ้ืนสนามบาสเกตบอลศูนย์

เยาวชนเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด(เกาะกลางบึง

พลาญชัย)

300,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม

ทอ๎งถิ่น

คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือสระน้ าพองลม 60,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานวิชาการวางแผน

และสํงเสริมการ

ทอํงเที่ยว

คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือกล๎องวงจรปิด 27,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานวิชาการวางแผน

และสํงเสริมการ

ทอํงเที่ยว

คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว จัดซ้ือต๎ูแชํ 7,700.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานวิชาการวางแผน

และสํงเสริมการ

ทอํงเที่ยว

คําที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และส่ิงกํอสร๎าง

โครงการปรับปรุงซํอมแซมสถานแสดงพันธ์ุ

สัตว์น้ าเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด

300,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา

งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพ้ืนฐาน

คําใช๎สอย รายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 9,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา

งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพ้ืนฐาน

คําที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง คํากํอสร๎างส่ิงสาธารณูปการ โครงการติดต้ังป้ายซอยภายในเขตเทศบาล 300,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา

งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพ้ืนฐาน

คําที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง คํากํอสร๎างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ า ถนนเทวาภิ

บาล ซอย 19

1,330,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา

งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพ้ืนฐาน

คําที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง คํากํอสร๎างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงผิวถนนเปรมประชาราษฎร์

เช่ือมถนนราชการด าเนิน

1,639,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา

งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพ้ืนฐาน

คําที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง คํากํอสร๎างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล.สายเลียบล าห๎วย

เหนือ ชํวงสะพาน จส. 3 ไปทางทศิตะวันออก

498,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา

งานกํอสร๎าง

โครงสร๎างพ้ืนฐาน

คําที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และส่ิงกํอสร๎าง

โครงการปรับปรุงฐานที่ต้ังพระบรมราชานุสาว

รีย์ ร.6 บึงพลาญชัย

1,670,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด คําใช๎สอย รายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซ่ึงบริการ คําจ๎างเหมาบริการ 208,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด คําใช๎สอย คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 655,000.00



แหลํงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆาํสัตว์ คําใช๎สอย รายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซ่ึงบริการ คําจ๎างเหมาบริการ 180,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆาํสัตว์ คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือเคร่ืองลวกและป่ันขนสุกรระบบ combine 1,600,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆาํสัตว์ คําที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง คํากํอสร๎างส่ิงสาธารณูปการ โครงการกํอสร๎างที่พักสัตว์เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 984,000.00

เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป คําใช๎สอย รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ

รายจํายหมวดอ่ืนๆ

เงินรางวัลการบริหารจัดการทดีีปี 61 8,000,000.00

เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป คําใช๎สอย รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ

รายจํายหมวดอ่ืนๆ

เงินรางวัลการบริหารจัดการทดีีปี 60 8,729,890.66

เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป คําใช๎สอย รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ

รายจํายหมวดอ่ืนๆ

เงินรางวัลการบริหารจัดการทดีีปี 59 140,000.00

เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียน

และประถมศึกษา

คําที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง อาคารตําง ๆ คํากํอสร๎างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียน

เทศบาลวัดราษฎรอุทศิ

8,940,000.00

เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ คําที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง อาคารตําง ๆ กํอสร๎างหอชมเมือง(รูปโหวด) ขนาดความสูง 

101 เมตร

341,800,000.00

402,141,978.29รวม



ล าดับที่ เลขที่ผ๎ูเบิก งาน หมวด ประเภท จ านวนเงิน

1 61-03-00111-5310100-00005 งานบริหารทั่วไป คําตอบแทน
คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวน

ทอ๎งถิ่น
10,556.00

2 61-03-00111-5310300-00014 งานบริหารทั่วไป คําตอบแทน คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,580.00

3 61-03-00111-5320200-00055 งานบริหารทั่วไป คําใช๎สอย รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,500.00

4 61-03-00111-5340200-00013 งานบริหารทั่วไป คําสาธารณูปโภค คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล 154,435.15

5 61-03-00111-5340500-00076 งานบริหารทั่วไป คําสาธารณูปโภค คําบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 12,733.00

6 61-03-00113-5310100-00005 งานบริหารงานคลัง คําตอบแทน
คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวน

ทอ๎งถิ่น
49,000.00

7 61-03-00113-5310300-00021 งานบริหารงานคลัง คําตอบแทน คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,400.00

8 61-03-00113-5310300-00022 งานบริหารงานคลัง คําตอบแทน คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,840.00

9 61-03-00113-5310300-00023 งานบริหารงานคลัง คําตอบแทน คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 23,840.00

10 61-03-00113-5310300-00024 งานบริหารงานคลัง คําตอบแทน คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 41,360.00

11 61-03-00113-5310300-00025 งานบริหารงานคลัง คําตอบแทน คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 34,900.00

12 61-03-00113-5330100-00117 งานบริหารงานคลัง คําวัสดุ วัสดุส านักงาน 5,000.00

หมายเหตุ 10 ฎีกาค๎างจําย

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561



ล าดับที่ เลขที่ผ๎ูเบิก งาน หมวด ประเภท จ านวนเงิน

13 61-03-00113-5330100-00118 งานบริหารงานคลัง คําวัสดุ วัสดุส านักงาน 1,600.00

14 61-03-00113-5330800-00053 งานบริหารงานคลัง คําวัสดุ วัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน 47,980.00

15 61-03-00113-5330800-00054 งานบริหารงานคลัง คําวัสดุ วัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน 1,110.00

16 61-03-00113-5330800-00055 งานบริหารงานคลัง คําวัสดุ วัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน 66,843.60

17 61-03-00121-5410100-00001
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา

ความสงบภายใน
คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 60,000.00

18 61-03-00122-5410100-00001 งานเทศกิจ คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 36,000.00

19 61-03-00122-5410100-00002 งานเทศกิจ คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 5,400.00

20 61-03-00122-5410100-00002 งานเทศกิจ คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 10,000.00

21 61-03-00122-5410100-00002 งานเทศกิจ คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 11,000.00

22 61-03-00123-5331200-00001
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
คําวัสดุ วัสดุเคร่ืองแตํงกาย 389,530.00

23 61-03-00123-5331600-00002
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
คําวัสดุ วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 352,720.00

24 61-03-00212-5310500-00043 งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา คําตอบแทน เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 31,790.00

25 61-03-00214-5320300-00029 งานศึกษาไมํก าหนดระดับ คําใช๎สอย รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 189,000.00

26 61-03-00224-5220100-00002 งานศูนย์บริการสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 3,060.00

27 61-03-00224-5220100-00003 งานศูนย์บริการสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 725.81



ล าดับที่ เลขที่ผ๎ูเบิก งาน หมวด ประเภท จ านวนเงิน

28 61-03-00242-5330200-00020 งานไฟฟ้าถนน คําวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 82,450.00

29 61-03-00242-5330600-00041 งานไฟฟ้าถนน คําวัสดุ วัสดุกํอสร๎าง 250,000.00

30 61-03-00243-5330600-00022 งานสวนสาธารณะ คําวัสดุ วัสดุกํอสร๎าง 67,240.00

31 61-03-00243-5331000-00022 งานสวนสาธารณะ คําวัสดุ วัสดุการเกษตร 200,000.00

32 61-03-00243-5410400-00001 งานสวนสาธารณะ คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 51,000.00

33 61-03-00243-5410400-00001 งานสวนสาธารณะ คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 46,000.00

34 61-03-00244-5410100-00001 งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 28,600.00

35 61-03-00244-5410100-00001 งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 129,600.00

36 61-03-00244-5410100-00002 งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 4,900.00

37 61-03-00244-5410100-00002 งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 32,000.00

38 61-03-00244-5410100-00002 งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 8,000.00

39 61-03-00244-5410100-00002 งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 4,900.00

40 61-03-00244-5410100-00002 งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 5,900.00

41 61-03-00244-5410100-00002 งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 22,000.00

42 61-03-00244-5410100-00002 งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 4,900.00



ล าดับที่ เลขที่ผ๎ูเบิก งาน หมวด ประเภท จ านวนเงิน

43 61-03-00244-5410100-00002 งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 17,600.00

44 61-03-00244-5410100-00002 งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,600.00

45 61-03-00244-5410100-00002 งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 12,000.00

46 61-03-00244-5410100-00002 งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 6,600.00

47 61-03-00312-5330600-00017 งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน คําวัสดุ วัสดุกํอสร๎าง 500,000.00

48 61-03-00312-5330600-00018 งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน คําวัสดุ วัสดุกํอสร๎าง 210,000.00

49 61-03-00411-5110300-00013 งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 199,899.00

50 61-03-00411-5120600-00012 งบกลาง งบกลาง เงินบ าเหน็จบ านาญพนักงานครู 866,140.00

4,317,232.56รวม



550,075.03 559,958.20            

- 21,192.45              

29,452.21 -                          

810,000.00 357,000.00            

2,076,448.00 2,008,432.00         

701,162.00 -                          

199,899.00 193,080.03            

589,697.48 647,907.00            

4,421,758.35 1,796,681.42

40,370.00 39,640.00              

3,829.11 16,529.11              

16,657.00 20,064.00              

264,334.50 503,005.00            

57,517.10 52,197.10              

5,625.00 4,095.00                

เงินรับฝากภาษีหกั ณ ที่จําย

เงินรับฝากคําใช๎จํายในการจัดเกบ็ภาษีบ ารุงทอ๎งที่ 5%

    หมายเหตุ 11 เงินรับฝาก

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ปี 2561 ปี 2560

เงินรับฝาก ก.บ.ท.

เงินรับฝากประกนัสังคม

เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด

เงินรับฝากอ่ืน ๆ

เงินรับฝากประกนัซอง

เงินรับฝากประกนัสัญญา

เงินรับฝากประกนัสัญญาเชําทรัพย์สิน

กองทนุหลักประกนัสุขภาพเพ่ือใช๎จํ ายในโครงการตํางๆ

คําเชําที่วัดบึงพระลานชัย

เงิน ก.ฌ.

***ภาษีหกัลํวงหน๎า

กองทนุพัฒนาบึงพลาญชัย

กองทนุหลักประกนัสุขภาพ (สปสช.)



- 165,942.00            

3,800.00 3,800.00                

51,280.00 260,939.00            

29,401.00 -                          

3,250,000.00 -                          

13,000.00 13,000.00              

- 34,588.50              

- 400.00                    

- 470.00                    

156,397.80 148,397.80            

200,398.32 199,590.39            

138,415.02 138,415.02            

70,630.00 63,610.00              

49,954.50 22,998.50              

59,149.00 100,000.00            

11,000.00 9,000.00                

9,378,492.07 5,584,251.10        

ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รวมทั้งส้ิน

เงินอุทศิศาลเจ๎าพํอหลักเมือง

เพ่ือการใช๎จํายในงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือประชาชน นักเรียน นักศึกษาด๎อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด

เงินอุทศิเจ๎าพํอมเหศักดานุภาพ

ปี 2561

เงินอุทศิปรับปรุงการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เงินอุทศิปรับปรุงบริเวณมณฑป

เงินรับฝาก - เงินอุทศิเพ่ือท าบุญโรงฆําสัตว์

เงินรับฝาก- เงินสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

เงินรางวัลส าหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี57

เงินอุทศิประชาสัมพันธ์

ปี 2560

เงินคําปรับ(โครงการกอํสร๎างโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ)

เงินรางวัลส าหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี56

เงินสนับสนุนการแขํงขันวอลเลย์บอลชายหาดฯ

    หมายเหตุ 11 เงินรับฝาก(ตํอ)

เงินคําปรับผ๎ูกระท าผิดตามมาตรา 46 แหงํ พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.

2547และที่แกไ๎ขเพ่ิมเติม

เงินประกนัการรักษาส่ิงแวดล๎อม



เลขที่ ลงวันที่

เจ๎าหนี้เงินกู๎ธนาคารออมสิน
 1.  คํากํอสร๎างปรับปรุงถนนระบบระบายน้ าและปรับปรุงถนน

เทศบาลบ ารุง
         4,270,000.00 086453005712  16 มีนาคม 2553

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

 3. คํากํอสร๎างถนนและระบบระบายน้ า ถ.รณชัยชาญยุทธ ซอย 

46
         1,943,000.00 086453005712  16 มีนาคม 2553

 4. คํากํอสร๎างถนนและระบบระบายน้ าถนนสุขบูรพา (ชํวง ถ.

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

 5. คํากํอสร๎างถนนและระบบระบายน้ าถนนค๎ุมวัดป่าเรไร ฝ่ังทิศ

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

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

 7. คํากํอสร๎างระบบระบายน้ าทางเท๎าปรับปรุงภูมิทัศนถ์นนริม

คลอง(ชํวงถนนหายโศรก-ถนนด ารงราษฎร์วิถี)
            778,000.00 086453005712  16 มีนาคม 2553

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

 9. สมทบกํอสร๎างอาคารเรียน 4ช้ัน 12 หอ๎งเรียน โรงเรียน

เทศบาลวัดป่าเรไร
         4,350,000.00 086453005712  16 มีนาคม 2553

ก.ส.อ./ก.ส.ท.
ซ้ือทีดิ่นเพ่ือขยาย รร.ชุมชนบ๎านหนองหญ๎าม๎า และรร.กีฬา

ท๎องถิน่จังหวัดร๎อยเอ็ด
         8,500,000.00 887/45/2554  21 กุมภาพันธ์ 2554 4,998,132.71        30/9/2569

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

สัญญากู๎เงิน

ช่ือเจ๎าหนี้ โครงการที่ขอกู๎ จ านวนเงินที่ขอกู๎ เงินต๎นค๎างช าระ ปีส้ินสุดสัญญา

หมายเหตุ 12 เจ๎าหนี้เงินกู ๎ ปี 2561

13,238,745.00 28/2/2573



เลขที่ ลงวันที่

ก.ส.อ./ก.ส.ท.
ปรับปรุงภูมิทัศนถ์นนริมคลอง (ชํวงถนนเพลินจิตร -ถนนหนา๎

ศูนย์บริการสาธารณสุข)
         1,487,539.00 918/76/2554 3 พฤษภาคม 2554 1,062,914.96 30/9/2571

ก.ส.อ./ก.ส.ท.

1. คําซํอมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเพลินจิต

(ชํวง ถ.ผดุงพานชิ-ถ.สุขบูรพา)
742,000.00 1680/123/2559 29/9/2559

2. คําซํอมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรณชัย

ชาญยุทธ(ชํวง ถ.รัฐกิจไคลคลา - ถ.สุริยเดชบ ารุง)
1,600,000.00 1680/123/2559 29/9/2559

3. คํากํอสร๎างปรับปรุงถนน คสล.ถนนเปรมประชาราษฎร์ (ชํวง 

ถ.เทวาภิบาล-ถ.สุริยเดชบ ารุง ซอย 3)
1,398,000.00 1680/123/2559 29/9/2559

4. คําซํอมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเจริญ

พานชิ(ถ.ผดุงพานชิ-ถ.สุขบูรพา)
555,000.00 1680/123/2559 29/9/2559

5. คําซํอมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเข๎า

หมํูบ๎านม่ันคงพัฒนา
440,000.00 1680/123/2559 29/9/2559

6. คํากํอสร๎างปรับปรุง ถนน คสล.ถนนค๎ุมแสนสุข(ชํวงจากถนน

ค๎ุมวัดป่าเรไร)
1,180,000.00 1680/123/2559 29/9/2559

7. คําซํอมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเสนาเร่ิม

คิด(ชํวงหา๎แยกวงเวียนท๎าวทนต์-ถ.ผดุงพานชิ)
950,000.00 1680/123/2559 29/9/2559

8. คํากํอสร๎างปรับปรุงถนน คสล.ถนนเสนาเร่ิมคิด(ชํวงหา๎แยกวง

เวียนท๎าวทนต์-ถ.เทวาภิบาล)
2,290,000.00 1680/123/2559 29/9/2559

9. คําซํอมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรัชชู

ประการ(ชํวง ถ.รัฐกิจไคลคลา-ถ.สุริยาเดชบ ารุง)
1,118,000.00 1680/123/2559 29/9/2559

ก.ส.อ./ก.ส.ท.

โครงการวางระบบการเช่ือมตํอเครือขํายสํงสัญญาณภาพ

ระยะไกล พร๎อมติดต้ังกล๎องโทรทัศนว์งจรปิดและพัฒนาระบบ

การควบคุมดูแลน ารํอง (Smat City)

9,850,000.00 1694/14/2560 16/11/2559 8,990,779.48 30/9/2570

ช่ือเจ๎าหนี้ โครงการที่ขอกู๎ จ านวนเงินที่ขอกู๎ เงินต๎นค๎างช าระ ปีส้ินสุดสัญญา

สัญญากู๎เงิน

โครงการกํอสร๎างถนนสายตํางๆ ฯ จ านวน 9 โครงการ .ประกอบด๎วย

9,194,317.95 30/9/2570



เลขที่ ลงวันที่

ก.ส.อ./ก.ส.ท. ซ้ือทีดิ่นเพ่ือเป็นทีก่ าจัดขยะมูลฝอย 35,000,000.00 1702/22/2560 9/12/2559 31,946,932.15 13/1/1907

ก.ส.อ./ก.ส.ท. โครงการกํอสร๎างถนนสายตํางๆ ฯ จ านวน 8 โครงการ ประกอบด๎วย

1. โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 6 1,515,000.00 1729/49/2560 17/3/2560

2. โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าถนนรณชัยชาญยุทธ    ซอย 

41
3,096,000.00 1729/49/2560 17/3/2560

3. โครงการกํอสร๎างถนนเทวาภิบาล ซอย 10/1 แยก 1 214,000.00 1729/49/2560 17/3/2560

4. โครงการกํอสร๎างถนนและระบบระบายน้ าถนนประชาธรรม

รักษ์(ชํวงถนนเทวาภิบาล-ถนนมีโชคชัย)
5,539,000.00 1729/49/2560 17/3/2560

5. โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรถนนเท

วาภิบาล ซอย 14
3,538,000.00 1729/49/2560 17/3/2560

6. โครงการกํอสร๎างถนนและระบบระบายน้ าถนนปัทมานนท์ 

ซอย 10 เช่ือม ซอย8
3,180,000.00 1729/49/2560 17/3/2560

7. โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 4 1,946,000.00 1729/49/2560 17/3/2560

8. โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 8 1,328,000.00 1729/49/2560 17/3/2560

ก.ส.อ./ก.ส.ท. เพ่ือด าเนินโครงตํางๆ ฯ จ านวน 2 โครงการ ประกอบด๎วย

1. โครงการกํอสร๎างหลังคาโดมเช่ือมระหวํางอาคารโรงเรียน

เทศบาลวัดสระทอง
2,440,000.00 1739/59/2560 19/4/2560

2. โครงการกํอสร๎างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก
480,000.00 1739/59/2560 19/4/2560

         2,920,000.00

19,768,187.00

ปีส้ินสุดสัญญา

30/9/2571

ช่ือเจ๎าหนี้ โครงการที่ขอกู๎ จ านวนเงินที่ขอกู๎

สัญญากู๎เงิน

เงินต๎นค๎างช าระ

30/9/2570



เลขที่ ลงวันที่

ก.ส.อ./ก.ส.ท. กํอสร๎างสระวํายน้ าโรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า 13,844,900.00 1843/32/2561 16/3/2561 3,461,225.00
ด าเนนิการยังไมํแล๎ว

เสร็จ

ก.ส.อ./ก.ส.ท. ซ้ือรถตีนตะขาบ 4,490,000.00 1844/33/2561 16/3/2561 4,409,180.00 14/1/1907

126,620,184.00 99,990,414.25

1. กอํสร๎างสระวํายน้ าโรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า  จ านวนเงิน  10,383,675.-  บาท(อยูรํะหวํางการรับเงิน)

2.  ตํอเติมโรงจอดรถยนต์ดับเพลิง  วงเงิน 608,000.-บาท 3.  กอํสร๎างร้ัว คสล.สถานที่ก าจัดขยะเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  วงเงิน 498,000.-บาท

4.  กอํสร๎างก าแพงดินพร๎อมร้ัว คสล.ด๎านทศิใต๎สถานที่ก าจัดขยะเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด วงเงิน 1,111,000.-บาท

5.  ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณฝายน้ าล๎นภายในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด วงเงิน 200,000.-บาท

6.  กอํสร๎างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข๎างสนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า(โรงเรียนกฬีาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด) วงเงิน 264,000.-บาท

7.  กอํสร๎างปรับปรุงสนามวอลเลย์บอลชายหาด พร๎อมระบบไฟฟ้าแสงสวํางโรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า(โรงเรียนกฬีาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด) วงเงิน 999,000.-บาท 

8.  ซ้ือเคร่ืองอัดปุ๋ยเม็ดแบบอัตโนมัติ  วงเงิน 1,000,000.-บาท 9.  ติดต้ังระบบความปลอดภัยของโรงก าจัดขยะเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด วงเงิน 500,000.-บาท

10. ซ้ือรถยนต์บรรทกุขยะแบบอัดทา๎ย วงเงิน 5,180,000.-บาท 11. ซ้ือรถดูดส่ิงโสโครกและล๎างท าความสะอาดทอํระบายน้ า วงเงิน 14,000,000.-บาท

12. ซ้ือรถยนต์บรรทกุน้ า วงเงิน 2,800,000.-บาท 13. ซ้ือรถไฟล์คลีฟติดต้ังหวัหนีบ วงเงิน 1,200,000.-บาท

รวมทั้งส้ิน

ช่ือเจ๎าหนี้ โครงการที่ขอกู๎ จ านวนเงินที่ขอกู๎

สัญญากู๎เงิน

เงินต๎นค๎างช าระ ปีส้ินสุดสัญญา

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด มียอดเงินที่ได๎รับอนุมัติให๎กูเ๎งินหรือท าสัญญากูเ๎งินแล๎วอยูํระหวํางการรับเงิน จ านวน 13 โครงการ เป็นเงินจ านวน 38,743,675.00 บาท



สัญญาเลขที่ ลงวันที่

เจ๎าหนี้เงินกู๎ธนาคารออมสิน
 1.  คํากํอสร๎างปรับปรุงถนนระบบระบายน้ าและปรับปรุงถนน

เทศบาลบ ารุง
         4,270,000.00 086453005712  16 มีนาคม 2553

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

 3. คํากํอสร๎างถนนและระบบระบายน้ า ถ.รณชัยชาญยุทธ ซอย 

46
         1,943,000.00 086453005712  16 มีนาคม 2553

 4. คํากํอสร๎างถนนและระบบระบายน้ าถนนสุขบูรพา (ชํวง ถ.

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

 5. คํากํอสร๎างถนนและระบบระบายน้ าถนนค๎ุมวัดป่าเรไร ฝ่ังทิศ

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

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

 7. คํากํอสร๎างระบบระบายน้ าทางเท๎าปรับปรุงภูมิทัศนถ์นนริม

คลอง(ชํวงถนนหายโศรก-ถนนด ารงราษฎร์วิถี)
            778,000.00 086453005712  16 มีนาคม 2553

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

 9. สมทบกํอสร๎างอาคารเรียน 4ช้ัน 12 หอ๎งเรียน โรงเรียน

เทศบาลวัดป่าเรไร
         4,350,000.00 086453005712  16 มีนาคม 2553

ส านักงานกองทุนเพ่ือสังคม 

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

ส านักงานกองทุนเพ่ือสังคม 

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

เจ๎าหนี้เงินกู๎เงินทุนสํงเสริม

กิจการเทศบาล
สมทบปรับปรุงโรงฆําสัตว์        10,000,000.00  101/101/2550  10 มกราคม  2550 1,000,000.00        30/9/2561

28/2/2573

หมายเหตุ 13 เจ๎าหนี้เงินกู ๎ปี 2560

เจ๎าหนี้เงินกู๎ โครงการที่ขอกู๎  จ านวนที่ขอกู๎

สัญญากู๎เงิน

เงินต๎นค๎างช าระ ปีส้ินสุดสัญญา

14,348,745.00



สัญญาเลขที่ ลงวันที่

เจ๎าหนี้เงินกู๎เงินทุนสํงเสริม

กิจการเทศบาล

ซ้ือทีดิ่นเพ่ือขยาย รร.ชุมชนบ๎านหนองหญ๎าม๎า และรร.กีฬา

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

เจ๎าหนี้เงินกู๎เงินทุนสํงเสริม

กิจการเทศบาล

ปรับปรุงภูมิทัศนถ์นนริมคลอง (ชํวงถนนเพลินจิตร -ถนนหนา๎

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

เจ๎าหนี้เงินกู๎เงินทุนสํงเสริม

กิจการเทศบาล
โครงการกํอสร๎างถนนสายตํางๆ ฯ จ านวน 9 โครงการ

1.คําซํอมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเจริญ

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

2.คําซํอมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเสนาเร่ิม

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

3.คําซํอมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรัชชู

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

4.คํากํอสร๎างปรับปรุงถนน คสล.ถนนเปรมประชาราษฎร์ (ชํวง 

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.คํากํอสร๎างปรับปรุงถนน คสล.ถนนเสนาเร่ิมคิด(ชํวงหา๎แยกวง

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

6.คําซํอมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรณชัย

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

7.คํากํอสร๎างปรับปรุง ถนน คสล.ถนนค๎ุมแสนสุข(ชํวงจากถนน

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

8.คําซํอมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเข๎า

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

9.คําซํอมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเพลินจิต

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

เจ๎าหนี้เงินกู๎เงินทุนสํงเสริม

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

เจ๎าหนี้เงินกู๎ โครงการที่ขอกู๎  จ านวนที่ขอกู๎

สัญญากู๎เงิน

เงินต๎นค๎างช าระ ปีส้ินสุดสัญญา



สัญญาเลขที่ ลงวันที่

เจ๎าหนี้เงินกู๎เงินทุนสํงเสริม

กิจการเทศบาล

โครงการวางระบบการเช่ือมตํอเครือขํายสํงสัญญาณภาพ

ระยะไกล พร๎อมติดต้ังกล๎องโทรทัศนว์งจรปิดและพัฒนาระบบ

การควบคุมดูแลน ารํอง (Smat City)

         9,850,000.00 1694/14/2560
 16 พฤศจิกายน 

2559
9,850,000.00 30/9/2570

เจ๎าหนี้เงินกู๎เงินทุนสํงเสริม

กิจการเทศบาล
โครงการกํอสร๎างถนนสายตํางๆ ฯ จ านวน 8 โครงการ

1.โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าถ.รณชัยชาญยุทธ ซอย 6          1,515,000.00 1729/49/2560 17 มีนาคม 2560 1,515,000.00 30/9/2570

2.โครงการกํอสร๎างถนนและระบบระบายน้ าถนนปัทมานนท์ ซอย

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

3.โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรถนนเท

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

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

5.โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ า ถ.รณชัยชาญยุทธ ซอย 8          1,328,000.00 1729/49/2560 17 มีนาคม 2560 1,328,000.00 30/9/2570

6.โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าถ.รณชัยชาญยุทธ ซอย 41          3,096,000.00 1729/49/2560 17 มีนาคม 2560 3,096,000.00 30/9/2570

7.กํอสร๎างถนนและระบบระบายน้ าถนนประชาธรรมรักษ์(ชํวง

ถนนเทวาภิบาล-ถนนมีโชคชัย)
         5,539,000.00 1729/49/2560 17 มีนาคม 2560 -

8.โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ า ถ.รณชัยชาญยุทธ ซอย 4          1,946,000.00 1729/49/2560 17 มีนาคม 2560 -

เจ๎าหนี้เงินกู๎เงินทุนสํงเสริม

กิจการเทศบาล
กํอสร๎างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             480,000.00 1739/59/2560 19 เมษายน 2560 480,000.00 30/9/2570

เจ๎าหนี้เงินกู๎เงินทุนสํงเสริม

กิจการเทศบาล

โครงการกํอสร๎างหลังคาโดมเช่ือมระหวํางอาคารเรียนโรงเรียน

เทศบาลวัดสระทอง
2,448,000.00        1739/59/2560 19 เมษายน 2017

รวมเจ๎าหนี้เงินกู๎ทั้งส้ิน 170,459,362.00 92,598,739.65

 จ านวนที่ขอกู๎

สัญญากู๎เงิน

เงินต๎นค๎างช าระ ปีส้ินสุดสัญญาเจ๎าหนี้เงินกู๎ โครงการที่ขอกู๎



3.โครงการกอํสร๎างหลังคาโดอเช่ือมระหวํางอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จ านวนเงินที่ขอกู ๎2,440,000.00 บาท ตามสัญญาเลขที่ 1739/59/2560 ลว.19 เมษายน 2560

4.โครงการกอํสร๎างสระวํายน้ าโรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า จ านวนเงินที่ขอกู ๎15,926,000.00บาท ตามมติที่ประชุมคร้ังที่ 7/2560 เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2560

5.ซ้ือรถขุดตีนตะขาบ จ านวนเงินที่ขอกู ๎4,500,000.00 บาท ตามมติที่ประชุมคร้ังที่ 7/2560 เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2560

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด มียอดเงินที่ได๎รับอนุมัติให๎กูเ๎งินหรือท าสัญญากูเ๎งินแล๎วอยูํระหวํางการรับเงิน จ านวน 5 โครงการ เป็นเงินจ านวน 30,359,000.00 บาท

1.กอํสร๎างถนนและระบบระบายน้ าถนนประชาธรรมรักษ์(ชํวงถนนเทวาภิบาล-ถนนมีโชคชัย) จ านวนเงินที่ขอกู ๎5,539,000.00 บาท ตามสัญญาเลขที่ 1729/49/2560 ลว.17 มีนาคม 2560

2.โครงการกอํสร๎างระบบระบายน้ า ถ.รณชัยชาญยุทธ ซอย 4 จ านวนเงินที่ขอกู ๎1,946,000.00 บาท ตามสัญญาเลขที่ 1729/49/2560 ลง.17 มีนาคม 2560



147,128,879.59

7,631,215.20 7,082,047.35

หัก 25% ของรายรับจริงสูงกวํารายจํายจริง

(เงินทนุส ารองเงินสะสม) 1,907,803.80
1,770,511.84

5,723,411.40 5,311,535.51

65,504.86 351,473.50

14,614,437.40 1,155,371.00

6,911,362.89

16,041,710.00 4,361,643.66 6,894,000.00   

151,490,523.25

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560

รายรับจริงสูงกวํารายจํายจริง

บวก รายรับจริงสูงกวํารายจํายจริงหลังหกั

เงินทนุส ารองเงินสะสม

เงินสะสม 30 กนัยายน 2561

รับคืนเงืนสะสม

รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหวํางปี

หัก จํายขาดเงินสะสม

ช าระหนี้เงินกู๎

หมายเหตุ 13 เงินสะสม ปีงบประมาณ 2561

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ปีงบประมาณ 2560

140,299,886.69        

6,835,742.90             

147,135,629.59



ปีงบประมาณ

2561

1 1,000.00

2 30,624,692.21

3 279,267.57

4 690,780.00

5 88,906,800.75

6 -

7

10,098,000.00       

8
20,889,982.72

151,490,523.25

ปีงบประมาณ

2561

10,098,000.00

ทรัพย์สินเกดิจากเงินกูท๎ี่ช าระหนี้แล๎ว 

(ผลตํางระหวํางทรัพย์สินเกดิจากเงินกูแ๎ละเจ๎าหนี้เงินกู๎)

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด๎วย

หุ๎นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

เงินสะสมที่สามารถน าไปใช๎ได๎
17,180,780.53

147,135,629.59

1,000.00

30,129,869.90

5,484,248.06

ลูกหนี้รายได๎อ่ืนๆ

ลูกหนี้คําภาษี

โครงการที่ได๎รับอนุมัติใหจํ๎ายเงินสะสมที่อยูใํนระหวําง

ด าเนินการ

เงินรายได๎จากรัฐบาลค๎างรับ(บ านาญครู)

เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.

ปีงบประมาณ

2560

262,360.75

16,603,800.00

1,020,330.00

76,453,240.35

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2561 ได๎รับอนุมัติใหจํ๎ายเงินสะสมที่อยูรํะหวํางด าเนินการจ านวน

และจะเบิกจํายในปีงบประมาณตํอไป ตามรายละเอียดแนบทา๎ยหมายเหตุ 13

ปีงบประมาณ

2560

16,603,800.00



ประเภท โครงการ
จ านวนเงินที่ได๎รับ

อนุมัติ
 กํอหนี้ผูกพัน  เบิกจํายแล๎ว  คงเหลือ  ยังไมํได๎กํอหนี้

คํากํอสร๎างส่ิง

สาธารณปูการ

โครงการกํอสร๎างถนนเทวาภิบาล ซอย 1
950,000.00             950,000.00             950,000.00                             -                               -   

โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าค๎ุมวัดป่าเรไร 

ฝ่ังทศิตะวันออก(ลดคํางาน =1,901.-)
2,699,000.00          2,298,099.00          2,298,099.00                             -               400,901.00

โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าถนนล าหว๎ย

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

โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าถนนล าหว๎ย

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

โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าถนนรณชัยชาญ

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

โครงการกํอสร๎างถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 21 

แยก1 (ลดคํางาน=160,389.-)
1,043,000.00             323,511.00             323,511.00                             -               719,489.00

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

โครงการกํอสร๎างถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 15 655,000.00             457,000.00             457,000.00                             -               198,000.00

โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าถนนรณชัยชาญ

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

โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าถนนผดุงพานิช 

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

โครงการกํอสร๎างถนนรอบเมือง ซอย 15 378,000.00             377,000.00             377,000.00                             -                   1,000.00

รายละเอียดแนบท๎ายหมายเหตุ 13 เงินสะสม ปี 2561

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมวด

คําทีดิ่นและส่ิงกํอสร๎าง



ประเภท โครงการ
จ านวนเงินที่ได๎รับ

อนุมัติ
 กํอหนี้ผูกพัน  เบิกจํายแล๎ว  คงเหลือ  ยังไมํได๎กํอหนี้

คํากํอสร๎างส่ิง

สาธารณปูการ

โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าถนนศรีเทวา 

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

โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าถนนรณชัยชาญ

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

โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าถนนรณชัยชาญ

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

โครงการกํอสร๎างถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 20 

แยก 1 (ยกเลิกสัญญาเนื่องจากไมํสามารถสํง

มอบพ้ืนทีไ่ด๎)

455,000.00             453,000.00                             -                               -                   2,000.00

โครงการกํอสร๎างเสริมผิวแอสพัสทค์อนกรีตถนน

รอบบริเวณตลาดหนองแคน
2,500,000.00          2,485,000.00          2,485,000.00                             -                 15,000.00

โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าถนนราชการ

ด าเนิน ซอย 3
703,000.00             600,000.00             600,000.00                             -               103,000.00

โครงการกํอสร๎างถนนปัทมานนท ์ซอย 9
838,000.00             529,000.00             529,000.00                             -               309,000.00

โครงการกํอสร๎างปรับปรุงระบบระบายน้ าและ

ถนนภายในโรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า
496,000.00             494,000.00             494,000.00                             -                   2,000.00

โครงการปรับปรุงทางเทา๎ถนนผดุงพานิช
1,206,000.00             977,000.00             977,000.00                             -               229,000.00

โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ าถนน

ผดุงพานิช ซอย 4
318,000.00            310,000.00                                        -               310,000.00                 8,000.00

โครงการปรับปรุงถนนล าหว๎ยเหนือ ซอย 3 327,000.00            318,000.00                                        -               318,000.00                 9,000.00

โครงการปรับปรุงถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 31 1,050,000.00         1,050,000.00                                     -            1,050,000.00                             -   

โครงการกํอสร๎างปรับปรุงระบบระบายน้ า

ถนนปัทมานนท ์ซอย 2/1
327,000.00            319,000.00                                        -               319,000.00                 8,000.00

โครงการกํอสร๎างปรับปรุงถนนและระบบระบาย

น้ าถนนรัฐกิจไคลคลา ซอย 1
131,000.00            125,000.00                                        -               125,000.00                 6,000.00

คําทีดิ่นและส่ิงกํอสร๎าง

หมวด



ประเภท โครงการ
จ านวนเงินที่ได๎รับ

อนุมัติ
 กํอหนี้ผูกพัน  เบิกจํายแล๎ว  คงเหลือ  ยังไมํได๎กํอหนี้

คํากํอสร๎างส่ิง

สาธารณปูโภค

โครงการกํอสร๎างปรับปรุงระบบระบายน้ าถนน

รณชัยชาญยุทธ ซอย 14
452,000.00            442,000.00                                        -               442,000.00               10,000.00

โครงการกํอสร๎างปรับปรุงถนน คสล.และระบบ

ระบายน้ าถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 8
371,000.00            362,000.00                                        -               362,000.00                 9,000.00

โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ าถนน

จันทร์เกษม ซอย 4
152,000.00            150,000.00                                        -               150,000.00                 2,000.00

โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ าถนน

จันทร์เกษม ซอย 2
876,000.00            860,000.00                                        -               860,000.00               16,000.00

โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ า

ถนนปัทมานนท ์ซอย 6 แยก 2
97,000.00              96,000.00                                          -                 96,000.00                 1,000.00

โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ า

ถนนปัทมานนท ์ซอย 8/1
470,000.00            463,000.00                                        -               463,000.00                 7,000.00

โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ า

ถนนปัทมานนท ์ซอย 8/2
153,000.00            150,000.00                                        -               150,000.00                 3,000.00

โครงการกํอสร๎างปรับปรุงมุมเล้ียววงเวียนโหวด

(ส านักงานอัยการจังหวัด)
307,000.00            306,000.00                                        -               306,000.00                 1,000.00

โครงการกํอสร๎างรางยู ฝาวี ถนนผดุงพานิช ซอย 2 275,000.00             269,000.00                             -               269,000.00                 6,000.00

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.สายเลียบล าหว๎ย

เหนือชํวงที ่3
464,000.00             463,000.00                             -               463,000.00                 1,000.00

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ถนนรัฐกิจไคลคลา 

ซอย 6
117,000.00             116,000.00                             -               116,000.00                 1,000.00

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.และขยายผิวจราจร

พร๎อมปรับปรุงการจราจรบริเวณแยกโค๎งประปา
571,000.00             571,000.00                             -               571,000.00                             -   

โครงการกํอสร๎างรางยูฝาวี ค.ส.ล. ถนนเทวาภิบาล

 ซอย 4
698,000.00                             -                               -                               -               698,000.00

โครงการกํอสร๎างรางยูฝาวี ถนนรณชัยชาญยุทธ 

ซอย 24
263,000.00             260,000.00                             -               260,000.00                 3,000.00

หมวด

คําทีดิ่นและส่ิงกํอสร๎าง



ประเภท โครงการ
จ านวนเงินที่ได๎รับ

อนุมัติ
 กํอหนี้ผูกพัน  เบิกจํายแล๎ว  คงเหลือ  ยังไมํได๎กํอหนี้

คํากํอสร๎างส่ิง

สาธารณปูโภค

โครงการกํอสร๎างรางยูฝาวี ถนนรณชัยชาญยุทธ 

ซอย 32
689,000.00             684,000.00                             -               684,000.00                 5,000.00

โครงการกํอสร๎างรางยูฝาวี ถนนรณชัยชาญยุทธ 

ซอย 40
643,000.00             638,000.00                             -               638,000.00                 5,000.00

โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล.ถนนรณชัยชาญ

ยุทธ 15 แยก 3
1,015,000.00                             -                               -                               -            1,015,000.00

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ถนนรณชัยชาญยุทธ

 ซอย 15 แยก 5
128,000.00             123,000.00                             -               123,000.00                 5,000.00

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ถนนรณชัยชาญยุทธ

 ซอย 15 แยก 7
317,000.00             310,000.00                             -               310,000.00                 7,000.00

30,393,000.00       24,826,510.00       15,988,510.00         8,385,000.00         5,566,490.00

คําทีดิ่นและส่ิงกํอสร๎าง

รวม

หมวด



ประเภท โครงการ
จ านวนเงินที่ได๎รับ

อนุมัติ
 กํอหนี้ผูกพัน  เบิกจํายแล๎ว  คงเหลือ  ยังไมํได๎กํอหนี้

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

รถกระเช๎าซํอมไฟฟ้า 2,700,000.00          2,675,000.00          2,675,000.00                             -                 25,000.00

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

คํากํอสร๎างส่ิง

สาธารณปูการ

โครงการกํอสร๎างถนนเทวาภิบาล ซอย 1 950,000.00             950,000.00                             -               950,000.00                             -   

โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าค๎ุมวัดป่าเรไร 

ฝ่ังทศิตะวันออก

2,699,000.00          2,300,000.00                             -            2,300,000.00             399,000.00

โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าถนนล าหว๎ย

เหนือ ซอย 5

1,367,000.00          1,050,000.00                             -            1,050,000.00             317,000.00

โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าถนนล าหว๎ย

เหนือ ซอย 7

1,455,000.00          1,090,000.00                             -            1,090,000.00             365,000.00

โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าถนนรณชัยชาญ

ยุทธ ซอย 21

946,000.00             780,000.00                             -               780,000.00             166,000.00

โครงการกํอสร๎างถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 21 

แยก1

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

โครงการกํอสร๎างถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 26 423,000.00             420,000.00             420,000.00                             -                   3,000.00

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

โครงการกํอสร๎างถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 50 422,000.00             420,000.00             420,000.00                             -                   2,000.00

โครงการกํอสร๎างถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 15 655,000.00             457,000.00                             -               457,000.00             198,000.00

โครงการกํอสร๎างถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 24 

แยก1

310,000.00             308,000.00             308,000.00                             -                   2,000.00

โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าถนนรณชัยชาญ

ยุทธ ซอย 36/1

1,169,000.00             860,000.00                             -               860,000.00             309,000.00

หมวด

คําครุภัณฑ์

คําทีดิ่นและส่ิงกํอสร๎าง

รายละเอียดแนบท๎ายหมายเหตุ 13 เงินสะสม ปี 2560



ประเภท โครงการ
จ านวนเงินที่ได๎รับ

อนุมัติ
 กํอหนี้ผูกพัน  เบิกจํายแล๎ว  คงเหลือ  ยังไมํได๎กํอหนี้

คํากํอสร๎างส่ิง

สาธารณปูโภค

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

โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าถนนผดุงพานิช 

ซอย 8

548,000.00             450,000.00                             -               450,000.00               98,000.00

โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าถนนศรีเทวา 

ซอย 2

633,000.00             500,000.00                             -               500,000.00             133,000.00

โครงการกํอสร๎างถนนรอบเมือง ซอย 15 378,000.00             377,000.00                             -               377,000.00                 1,000.00

โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าถนนรณชัยชาญ

ยุทธ ซอย 9

755,000.00             600,000.00                             -               600,000.00             155,000.00

โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าถนนรณชัยชาญ

ยุทธ ซอย 11

853,000.00             690,000.00                             -               690,000.00             163,000.00

โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าถนนรณชัยชาญ

ยุทธ ซอย 16/1

164,000.00             163,000.00             163,000.00                             -                   1,000.00

โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าถนนรณชัยชาญ

ยุทธ ซอย 16/2

120,000.00             119,000.00             119,000.00                             -                   1,000.00

โครงการกํอสร๎างถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 14 

แยก 4

350,000.00             329,000.00             329,000.00                             -                 21,000.00

โครงการกํอสร๎างถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 14 

แยก 2

84,000.00               84,000.00               84,000.00                             -                               -   

โครงการกํอสร๎างถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 20 

แยก 1

455,000.00             453,000.00                             -               453,000.00                 2,000.00

โครงการกํอสร๎างเสริมผิวแอสพัสทค์อนกรีตถนน

รอบบริเวณตลาดหนองแคน

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

โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าถนนราชการ

ด าเนิน ซอย 3

703,000.00             600,000.00                             -               600,000.00             103,000.00

โครงการกํอสร๎างถนนปัทมานนท ์ซอย 9 838,000.00             529,000.00                             -               529,000.00             309,000.00

คําทีดิ่นและส่ิงกํอสร๎าง

หมวด



ประเภท โครงการ
จ านวนเงินที่ได๎รับ

อนุมัติ
 กํอหนี้ผูกพัน  เบิกจํายแล๎ว  คงเหลือ  ยังไมํได๎กํอหนี้

คํากํอสร๎างส่ิง

สาธารณปูโภค

โครงการกํอสร๎างปรับปรุงระบบระบายน้ าและ

ถนนภายในโรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า

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

โครงการปรับปรุงทางเทา๎ถนนผดุงพานิช 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

คําทีดิ่นและส่ิงกํอสร๎าง

หมวด



ประมาณการ
รวมจํายจาก

เงินงบประมาณ

รวมจํายจาก

เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจ

รวม
แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร๎างความ

เข๎มแข็งของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ

พาณิชย์
แผนงานงบกลาง

รายจําย

งบกลาง 57,523,700.00 53,136,581.69 42,296,703.56 95,433,285.25 - - - - - - - - - - 95,433,285.25

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

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 223,615,510.00 221,321,095.27 2,178,731.30 223,499,826.57 27,884,135.44 15,549,642.98 142,264,044.73 9,702,442.00 4,278,856.13 15,250,002.76 - 1,994,880.00 5,509,802.53 1,066,020.00 -

คําตอบแทน 4,717,400.00 3,915,471.75 1,955,019.25 5,870,491.00 1,473,506.00 710,090.00 2,346,389.25 202,870.00 89,580.00 434,406.75 - 69,800.00 503,740.00 40,109.00 -

คําใช๎สอย 113,225,990.00 105,243,019.71 8,000,000.00 113,243,019.71 15,111,784.55 786,358.61 58,849,372.93 1,630,123.39 352,488.82 23,684,893.94 273,836.40 6,748,566.00 285,079.07 5,520,516.00 -

คําวัสดุ 43,539,500.00 41,536,160.23 - 41,536,160.23 10,237,792.79 1,016,815.00 20,533,067.35 53,220.00 11,988.00 6,259,208.24 - 1,010,377.66 2,072,067.57 341,623.62 -

คําสาธารณูปโภค 4,144,000.00 3,957,294.41 - 3,957,294.41 3,957,294.41 - - - - - - - - - -

คําครุภัณฑ์ 6,255,600.00 5,966,972.00 578,000.00 6,544,972.00 373,000.00 473,400.00 2,061,272.00 44,000.00 905,000.00 993,600.00 - 94,700.00 - 1,600,000.00 -

คําทีดิ่นและส่ิงกอํสร๎าง 8,362,000.00 8,356,500.00 8,940,000.00 17,296,500.00 2,638,000.00 - 11,574,500.00 - - 1,200,000.00 - 600,000.00 300,000.00 984,000.00 -

รายจํายอ่ืน 100,000.00 50,000.00 100,000.00 150,000.00 50,000.00 - - - - 100,000.00 - - - - -

เงินอุดหนุน 26,010,000.00 25,670,500.00 - 25,670,500.00 - - 24,820,500.00 550,000.00 - - - 300,000.00 - - -

รวมจําย 493,702,260.00 475,362,155.06 64,048,454.11 539,410,609.17 67,934,131.42 18,536,306.59 262,449,146.26 12,182,655.39 5,637,912.95 47,922,111.69 273,836.40 10,818,323.66 8,670,689.17 9,552,268.62 95,433,285.25

รายรับ

ภาษีอากร 25,160,000.00 26,506,844.21 - 26,506,844.21 - - - - - - - - - - -

คําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต 12,399,000.00 16,542,367.60 - 16,542,367.60 - - - - - - - - - - -

รายได๎จากทรัพย์สิน 14,500,250.00 12,868,417.50 - 12,868,417.50 - - - - - - - - - - -

รายได๎จากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย์
8,340,000.00 7,579,481.01 - 7,579,481.01 - - - - - - - - - - -

รายได๎เบ็ดเตล็ด 4,630,000.00 3,716,114.09 - 3,716,114.09 - - - - - - - - - - -

รายได๎จากทนุ - - - - - - - - - - - - - - -

ภาษีจัดสรร 121,070,000.00 128,682,843.85 - 128,682,843.85 - - - - - - - - - - -

เงินอุดหนุนทัว่ไป 307,617,400.00 287,097,302.00 - 287,097,302.00 - - - - - - - - - - -

เงินอุดหนุนระบุวัตถปุระสงค์/เฉพาะกจิ - - 64,048,454.11 64,048,454.11 - - - - - - - - - - -

รวมรับ 493,716,650.00 482,993,370.26 64,048,454.11 547,041,824.37 - - - - - - - - - - -

7,631,215.20รายรับสูงกวําหรือต่ ากวํารายจําย

ร

า

ย

รั

บ

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด

งบแสดงผลการด าเนินงานจํายจากเงินรายรับ

ต้ังแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด

ร

า

ย

จํ

า

ย



ประมาณการ
รวมจํายจาก

เงินงบประมาณ

รวมจํายจาก

เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจ

รวมจํายจาก

เงินสะสม
รวม

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

00110

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

00120

แผนงานการศึกษา

00210

แผนงานสาธารณสุข

00220

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

00230

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

00240

แผนงานสร๎างความ

เข๎มแข็งของชุมชน

00250

แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

00260

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

00310

แผนงานการพาณิชย์

00330

แผนงานงบกลาง

00410

รายจําย

งบกลาง 57,523,700.00 53,136,581.69 42,296,703.56 - 95,433,285.25 - - - - - - - - - - 95,433,285.25

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

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 223,615,510.00 221,321,095.27 2,178,731.30 - 223,499,826.57 27,884,135.44 15,549,642.98 142,264,044.73 9,702,442.00 4,278,856.13 15,250,002.76 - 1,994,880.00 5,509,802.53 1,066,020.00 -

คําตอบแทน 4,717,400.00 3,915,471.75 1,955,019.25 - 5,870,491.00 1,473,506.00 710,090.00 2,346,389.25 202,870.00 89,580.00 434,406.75 - 69,800.00 503,740.00 40,109.00 -

คําใช๎สอย 113,225,990.00 105,243,019.71 8,000,000.00 - 113,243,019.71 15,111,784.55 786,358.61 58,849,372.93 1,630,123.39 352,488.82 23,684,893.94 273,836.40 6,748,566.00 285,079.07 5,520,516.00 -

คําวัสดุ 43,539,500.00 41,536,160.23 - - 41,536,160.23 10,237,792.79 1,016,815.00 20,533,067.35 53,220.00 11,988.00 6,259,208.24 - 1,010,377.66 2,072,067.57 341,623.62 -

คําสาธารณูปโภค 4,144,000.00 3,957,294.41 - - 3,957,294.41 3,957,294.41 - - - - - - - - - -

คําครุภัณฑ์ 6,255,600.00 5,966,972.00 578,000.00 - 6,544,972.00 373,000.00 473,400.00 2,061,272.00 44,000.00 905,000.00 993,600.00 - 94,700.00 - 1,600,000.00 -

คําที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง 8,362,000.00 8,356,500.00 8,940,000.00 15,988,510.00 33,285,010.00 2,638,000.00 - 12,068,500.00 - - 1,200,000.00 - 600,000.00 15,794,510.00 984,000.00 -

รายจํายอ่ืน 100,000.00 50,000.00 100,000.00 - 150,000.00 50,000.00 - - - - 100,000.00 - - - - -

เงินอุดหนุน 26,010,000.00 25,670,500.00 - - 25,670,500.00 - - 24,820,500.00 550,000.00 - - - 300,000.00 - - -

รวมจําย 493,702,260.00 475,362,213.29 64,048,454.11 15,988,510.00 555,399,119.17 67,934,131.42 18,536,306.59 262,943,146.26 12,182,655.39 5,637,912.95 47,922,111.69 273,836.40 10,818,323.66 24,165,199.17 9,552,268.62 95,433,285.25

รายรับ

ภาษีอากร 25,160,000.00 26,506,844.21 - - 26,506,844.21 - - - - - - - - - - -

คําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต 12,399,000.00 16,542,367.60 - - 16,542,367.60 - - - - - - - - - - -

รายได๎จากทรัพย์สิน 14,500,250.00 12,868,417.50 - - 12,868,417.50 - - - - - - - - - - -

รายได๎จากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย์
8,340,000.00 7,579,481.01 - - 7,579,481.01 - - - - - - - - - - -

รายได๎เบ็ดเตล็ด 4,630,000.00 3,716,114.09 - - 3,716,114.09 - - - - - - - - - - -

รายได๎จากทุน - - - - - - - - - - - - - - - -

ภาษีจัดสรร 121,070,000.00 128,682,843.85 - - 128,682,843.85 - - - - - - - - - - -

เงินอุดหนุนทั่วไป 307,617,400.00 287,097,302.00 - - 287,097,302.00 - - - - - - - - - - -

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ

กิจ
- - 64,048,454.11 - 64,048,454.11 - - - - - - - - - - -

รวมรับ 493,716,650.00 482,993,370.26 64,048,454.11 - 547,041,824.37 - - - - - - - - - - -

(8,357,332.28)

ร

า

ย

จํ

า

ย

รายรับสูงกวําหรือต่ ากวํารายจําย

ร

า

ย

รั

บ

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด

งบแสดงผลการด าเนินงานจํายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสม

ต้ังแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด



ประมาณการ
รวมจํายจาก

เงินงบประมาณ

รวมจํายจาก

เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจ

รวมจํายจาก

เงินสะสม

รวมจํายจาก

เงินกู๎
รวม

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

00110

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

00120

แผนงานการศึกษา

00210

แผนงานสาธารณสุข

00220

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

00230

แผนงานเคหะ

และชุมชน

00240

แผนงานสร๎าง

ความเข๎มแข็ง

ของชุมชน

00250

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

00260

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

00310

แผนงานการพาณิชย์

00330

แผนงานงบกลาง

00410

รายจําย

งบกลาง 57,523,700.00 53,136,581.69 42,296,703.56 - - 95,433,285.25 - - - - - - - - - - 95,433,285.25

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

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 223,615,510.00 221,321,095.27 2,178,731.30 - - 223,499,826.57 27,884,135.44 15,549,642.98 142,264,044.73 9,702,442.00 4,278,856.13 15,250,002.76 - 1,994,880.00 5,509,802.53 1,066,020.00 -

คําตอบแทน 4,717,400.00 3,915,471.75 1,955,019.25 - - 5,870,491.00 1,473,506.00 710,090.00 2,346,389.25 202,870.00 89,580.00 434,406.75 - 69,800.00 503,740.00 40,109.00 -

คําใช๎สอย 113,225,990.00 105,243,019.71 8,000,000.00 - - 113,243,019.71 15,111,784.55 786,358.61 58,849,372.93 1,630,123.39 352,488.82 23,684,893.94 273,836.40 6,748,566.00 285,079.07 5,520,516.00 -

คําวัสดุ 43,539,500.00 3,957,294.41 - - - 41,536,160.23 10,237,792.79 1,016,815.00 20,533,067.35 53,220.00 11,988.00 6,259,208.24 - 1,010,377.66 2,072,067.57 341,623.62 -

คําสาธารณูปโภค 4,144,000.00 3,957,352.64 - - - 3,957,294.41 3,957,294.41 - - - - - - - - - -

คําครุภัณฑ์ 6,255,600.00 5,966,972.00 578,000.00 - 4,490,000.00 11,034,972.00 373,000.00 473,400.00 2,061,272.00 44,000.00 905,000.00 5,483,600.00 - 94,700.00 - 1,600,000.00 -

คําทีดิ่นและส่ิงกํอสร๎าง 8,362,000.00 8,356,500.00 8,940,000.00 15,988,510.00 15,155,225.00 48,440,235.00 2,638,000.00 - 17,969,725.00 - - 1,200,000.00 - 600,000.00 25,048,510.00 984,000.00 -

รายจํายอ่ืน 100,000.00 50,000.00 100,000.00 - - 150,000.00 50,000.00 - - - - 100,000.00 - - - - -

เงินอุดหนุน 26,010,000.00 25,670,500.00 - - - 25,670,500.00 - - 24,820,500.00 550,000.00 - - - 300,000.00 - - -

รวมจําย 493,702,260.00 437,783,347.47 64,048,454.11 15,988,510.00 19,645,225.00 575,044,344.17 67,934,073.19 18,536,306.59 268,844,371.26 12,182,655.39 5,637,912.95 52,412,111.69 273,836.40 10,818,323.66 33,419,199.17 9,552,268.62 95,433,285.25

รายรับ

ภาษีอากร 25,160,000.00 26,506,844.21 - - - 26,506,844.21 - - - - - - - - - - -

คําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต 12,399,000.00 16,542,367.60 - - - 16,542,367.60 - - - - - - - - - - -

รายได๎จากทรัพย์สิน 14,500,250.00 12,868,417.50 - - - 12,868,417.50 - - - - - - - - - - -
รายได๎จากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย์
8,340,000.00 7,579,481.01 - - - 7,579,481.01 - - - - - - - - - - -

รายได๎เบ็ดเตล็ด 4,630,000.00 3,716,114.09 - - - 3,716,114.09 - - - - - - - - - - -

รายได๎จากทุน - - - - - - - - - - - - - - - - -

ภาษีจัดสรร 121,070,000.00 128,682,843.85 - - - 128,682,843.85 - - - - - - - - - - -

เงินอุดหนุนทัว่ไป 307,617,400.00 287,097,302.00 - - - 287,097,302.00 - - - - - - - - - - -

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - - 64,048,454.11 - - 64,048,454.11 - - - - - - - - - - -

รวมรับ 493,716,650.00 482,993,370.26 64,048,454.11 - - 547,041,824.37 - - - - - - - - - - -

(28,002,519.80)รายรับสูงกวําหรือต่ ากวํารายจําย

ร

า

ย

รั

บ

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด

งบแสดงผลการด าเนินงานจํายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนส ารองเงินสะสมและเงินกู๎

ต้ังแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด

ร
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ย


