
หมายเหตุ
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2 718,992,107.09       

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 145,569,022.44         
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล( ก.ส.ท.) 28,843,891.04           
ลูกหนีเ้งินยืม 4 10,416.00                 
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 5 16,186,478.55           
ลูกหนีค่้าภาษี 6 223,654.26               
ลูกหนีร้ายได้อื่นๆ 7 899,235.00               
ลูกหนีเ้งินยืมสะสม 8 208,678.55               
ลูกหนีเ้งินสะสม 9 3,262.00                  

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 191,944,637.84       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หุน้ในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 1,000.00                  

ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ 2 102,546,990.00         
รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 102,547,990.00       

รวมสินทรัพย์ 294,492,627.84       

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)...............................................     (ลงชื่อ)...............................................     (ลงชื่อ)............................................... 

       (นางทิมาพร    จันทรถง)            ( นายสุเวช   ชัยทองดี )             (นายบรรจง  โฆษิตจิรนนัท์)
          ผู้อ านวยการกองคลัง             ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด           นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดร้อยเอ็ด
งบแสดงฐานะการเงิน

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559



หมายเหตุ
ทุนทรัพย์สิน 2 718,992,107.09       
หนีสิ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

รายจ่ายค้างจ่าย 10 44,473,730.00           

ฎกีาค้างจ่าย 11 2,337,361.63            

รายจ่ายผัดส่งใบส าคัญ 10,416.00                 

เงินรับฝาก 12 7,369,264.24            
เจ้าหนีเ้งินสะสม 208,678.55               

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 54,399,450.42         
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เจ้าหนีเ้งินกู้ 13 33,005,112.54           

รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 33,005,112.54         

รวมหน้ีสิน 87,404,562.96         
เงินสะสม

เงินสะสม 14 140,299,886.69         
เงินทุนส ารองเงินสะสม 66,788,178.19           

รวมเงินสะสม 207,088,064.88       

รวมหน้ีสินและเงินสะสม 294,492,627.84       

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)...............................................     (ลงชื่อ)...............................................     (ลงชื่อ)............................................... 

       (นางทิมาพร    จันทรถง)            ( นายสุเวช   ชัยทองดี )            (นายบรรจง  โฆษิตจิรนนัท์)
          ผู้อ านวยการกองคลัง             ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด           นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดร้อยเอ็ด
งบแสดงฐานะการเงิน

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559



ขอ้มลูทั่วไป

ทิศใต้ ติดต่อกับต าบลรอบเมือง  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด  11.63  ตารางกิโลเมตร
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีประชากร ณ 30 กันยายน 2558 จ านวน 35,409 คน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปน็เทศบาลขนาดใหญ
หมายเหต ุ1 สรุปนโยบายการบัญชทีี่ส าคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน
การบนัทึกบญัชีเพื่อจัดท างบแสดงฐานะการเงินเปน็ไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง  ตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏบิติัการบนัทึกบญัชี การจัดท าทะเบยีน และรายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมือวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และหนงัสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปดิเผยอื่นใด (ถ้ามี)

ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลรอบเมือง  ต าบลดงลาน  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดร้อยเอ็ด
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2559

            เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต้ังขึ้นตามพระราชกฤษฎกีาจัดต้ังเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด   เมือ่วันที่  14 
 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479  มีพื้นท่ีเขตเทศบาล  4.5  ตารางกิโลเมตร  โดยมีส านกังานเปน็อาคารไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงต้ังอยู่
บนศาลาจตุรมุขในเกาะกลางบงึพลาญชัย  ต่อมาป ีพ.ศ.  2499   ได้ก่อสร้างส านกังานแหง่ใหม่ เปน็อาคารคอนกรีตสอง
ชั้นตามแบบแปลนการก่อสร้างส านกังานเทศบาลทั่วประเทศ ต้ังอยู่ที่ถนนเทวาภบิาลบนเนือ้ที่ 4 ไร่เศษ ต่อมาเมือ่
บา้นเมืองเจริญขึ้นและชุมชนหนาแนน่มากขึ้น จึงได้ท าการขยายเขตเทศบาลออกไปเมือ่วันที่  5  มีนาคม 2509 ท าใหม้ี
พื้นที่  11.63  ตารางกิโลเมตร (พระราชกฤษฎกีาการจัดต้ังเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปรากฎในราชกิจจานเุบกษา เล่ม 23 
ตอนที่ 21  วันที่ 5 มีนาคม 2509) และเพื่อพัฒนาและรองรับการบริหารและบริการประชาชนใหม้ีความสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ก่อสร้างอาคารส านกังานเพิ่มเติมอีก 1 หลัง  เปน็อาคารคอนกรีต
 3 ชั้น   ต่อเชื่อมด้านหลังของอาคารหลังเดิม ในป ีพ.ศ.2542  และในป ีพ.ศ. 2553 ได้ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการร่วม
เบด็เสร็จ เปดิใช้บริการเกี่ยวกับงานการใหบ้ริการประชาชน โดยเปดิใหบ้ริการเมือ่วันที่  14  กุมภาพันธ์  2553  เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ดมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ   ติดต่อกับต าบลเหนอืเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต าบลเหนอืเมือง  ต าบลรอบเมือง  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด



รายการ  งบประมาณ  เงินงบประมาณ
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ระบวุัตถุประสงค์
 รวม

 แผนงานบริหาร
ทั่วไป

 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

 แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

สาธารณสุข
 แผนงานสังคม

สงเคราะห์
 แผนงานเคหะ 

และชุมชน

 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

 แผนงานการ
พาณิชย์

 งบกลาง

รายจ่าย 1,704,083.50 

งบกลาง 19,471,590.00 17,961,855.15 53,603,270.57 71,565,125.72 - - - - - - - - - - 71,565,125.72 

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

เงินเดอืน(ฝ่ายประจ า) 212,263,752.00 204,014,887.28 5,335,949.43 209,350,836.71 23,615,030.48 13,447,026.88 138,891,002.39 7,993,533.45 3,790,167.04 13,520,376.61 - 1,859,140.80 5,269,177.40 965,381.66 - 

ค่าตอบแทน 4,061,360.00 3,454,855.00 1,807,783.50 5,262,638.50 1,147,512.00 835,110.00 2,061,406.50 230,110.00 97,700.00 559,740.00 - 38,230.00 265,610.00 27,220.00 - 

ค่าใช้สอย 103,910,748.00 91,438,410.25 382,500.00 91,820,910.25 6,090,131.85 795,781.59 47,012,145.56 1,845,323.90 379,831.80 22,317,824.63 817,431.50 7,041,956.50 669,715.60 4,850,767.32 - 

ค่าวัสดุ 46,660,266.88 44,206,742.48 - 44,206,742.48 12,032,814.06 1,060,766.00 19,785,364.84 487,905.40 34,150.74 9,326,180.63 - 926,268.00 292,633.92 260,658.89 - 

ค่าสาธารณูปโภค 5,223,000.00 4,969,222.38 4,969,222.38 4,969,222.38 - - - - - - - - - - 

ค่าครุภณัฑ์(หมายเหตุ1) 10,512,760.00 10,144,158.00 10,144,158.00 771,780.00 429,100.00 5,747,640.00 874,000.00 42,630.00 1,040,348.00 - 112,500.00 1,126,160.00 - - 

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง(หมายเหตุ2) 15,693,100.00 15,675,300.00 8,671,300.00 24,346,600.00 1,599,000.00 450,000.00 14,553,600.00 300,000.00 - 291,000.00 - - 6,628,000.00 525,000.00 - 

เงินอุดหนุน 27,249,653.12 27,069,431.58 - 27,069,431.58 65,975.00 - 26,195,303.46 300,000.00 - - - 400,000.00 - 108,153.12 - 

รายจ่ายอ่ืน 150,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - - - - - - - - - - 

รวมรายจ่าย 451,404,790.00 425,193,422.12 69,800,803.50 494,994,225.62 56,550,025.77 17,017,784.47 254,246,462.75 12,030,872.75 4,344,479.58 47,055,469.87 817,431.50 10,378,095.30 14,251,296.92 6,737,180.99 71,565,125.72 

รายรับ 494,994,225.62 

ภาษีอากร 138,050,000.00 144,464,536.59 144,464,536.59 512,313,834.76 

ค่าธรรมเนียมค่าปรับฯ 11,934,000.00 12,907,565.70 12,907,565.70 17,319,609.14 

รายไดจ้ากทรัพย์สิน 13,430,300.00 15,460,244.32 15,460,244.32 

รายไดจ้ากสาธารณูปโภคฯ 7,350,000.00 7,341,062.31 7,341,062.31 

รายไดเ้บ็ดเตล็ด 4,526,000.00 9,456,428.34 9,456,428.34 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 27,552,000.00 22,045,092.00 22,045,092.00 

เงินอุดหนุนดา้นการศึกษา 248,588,520.00 230,838,102.00 230,838,102.00 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 69,800,803.50 69,800,803.50 

รวมรายรับ 451,430,820.00 442,513,031.26 69,800,803.50 512,313,834.76 

17,319,609.14 

                                                                                        เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด   อ าเภอเมอืง  จังหวัดร้อยเอ็ด                                                                                          

งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2558  ถึงวันที่  30  กันยายน  2559

รายรับจริงสูงกว่าหรือต่ ากว่ารายจ่ายจริง

หมายเหตุ  9.2 



หน่วย:บาท
  ค่าครุภัณฑ์ -จ่ายจากเงินรายได้

1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1.1 จัดซ้ือตู้เย็น 4,950.00          
1.2 จัดซ้ือตู้แช่เคร่ืองด่ืม 13,900.00        
1.3 จัดซ้ือถังคอนเทนเนอร์ 542,000.00       
1.4 จัดซ้ือชุดอ่างอุ่นอาหาร ขนาดก.32.5xย.59.8xส.30  ซม. 390,500.00       
1.5 จัดซ้ือตู้ท้าน้้าเย็นสแตนเลส  3 ก๊อก 16,300.00        
1.6 จัดซ้ือผ้าม้านกั้นระหว่างห้องและเตียงผู้ป่วย 2 ห้อง 20,000.00        
1.7 จัดซ้ือเคร่ืองซักผ้า 8,000.00          
1.8 จัดซ้ือเคร่ืองซักผ้า 30,000.00        
1.9 จัดซ้ือเคร่ือดูดผุ่น 7,000.00          

1.10 จัดซ้ือเตาอบไมโครเวฟ 13,000.00        1,045,650.00    
2 ครุภัณฑ์ส านักงาน
2.1 จัดซ้ือชุดรับแขก (ห้องผู้บริหาร) 35,000.00        
2.2 จัดซ้ือเก้าอี้ผู้บริหาร 15,000.00        
2.3 จัดซ้ือโทรศัพท์ไร้สายแบบโชว์เบอร์ 6,750.00          
2.4 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 29,000.00        
2.5 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 22,700.00        
2.6 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 262,000.00       
2.7 จัดซ้ือเคร่ืองโทรสารกระดาษ ระบบเลเซอร์ 6,490.00          
2.8 จัดซ้ือพัดลมโคจรติดผนัง 4,140.00          
2.9 จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา  2  ชุด 12,998.00        

2.10 จัดซ้ือเก้าอี้พลาสติก  จ้านวน  320  ตัว 80,000.00        
2.11 จัดซ้ือชุดรับแขก 18,000.00        
2.12 จัดซ้ือเก้าอี้บุนวมชนิดมีพนักพิง  จ้านวน  125  ตัว 81,250.00        
2.13 จัดซ้ือตู้เอกสารชนิด  4  ล้ินชัก  จ้านวน  5  ตู้ 33,500.00        
2.14 จัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์  ขนาด  0.75x1.80x0.75  40  ตัว 95,600.00        
2.15 จัดซ้ือโต๊ะปฎิบัติงานส้าหรับพนักงาร  จ้านวน  4  ตัว 15,000.00        
2.16 จัดซ้ือเก้าอี้พนักงานพิงหลัง  4  ตัว 9,600.00          

หมายเหต ุ1 ประกอบงบแสดงผลการด าเนินงาน



  ค่าครุภัณฑ์ -จ่ายจากเงินรายได ้(ตอ่)

2.17 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า  24000 บีทียู 168,000.00       
2.18 จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร 300x300 Bpiความเร็ว  130/นาที 90,000.00        
2.19 จัดซ้ือโต๊ะมาหินอ่อน ขนาด  1.80  เมตร  จ้านวน  15  ชุด 45,000.00        
2.20 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง  รร.วัดราษฎรอุทิศ 129,080.00       
2.21 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 13,000.00        
2.22 เก้าอี้ผู้บริหาร  จ้านวน  1  ตัว 4,000.00          
2.23 เก้าอี้ส้าหรับพนักงาน  จ้านวน  1  ตัว 2,000.00          
2.24 โทรศัพท์ไร้สาย  จ้านวน 2 เคร่ือง 6,400.00          
2.25 จัดซ้ือพัดลมติดพนัง 47,400.00        
2.26 จัดซ้ือพัดลมไอเย็น 200,000.00       
2.27 จัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม 63,000.00        
2.28 จัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม มอก. 94,800.00        
2.29 จัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอี้ครู ระดับ 3-6 45,000.00        
2.30 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง  476,000.00       
2.31 ชั้นวางแฟ้มเอกสาร(แบบเหล็ก) จ้านวน  2  อัน 38,000.00        
2.32 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู 20,000.00        
2.33 จัดซ้ือพัดลมไอเย็น 240,000.00       
2.34 จัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย 168,000.00       
2.35 จัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา 129,600.00       
2.36 จัดซ้ือเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษาผลิตจากไม้ยางพารา 120,000.00       
2.37 จัดซ้ือเก้าอี้บุนวม(สีเทา) 37,500.00        
2.38 จัดซ้ือโต๊ะพับหน้าขาว 30,000.00        
2.39 จัดซ้ือเก้าอี้บุนวมพนักพิง 4,800.00          
2.40 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง 112,000.00       
2.41 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง 56,000.00        
2.42 จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร 18,000.00        
2.43 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารทึบ  30,000.00        
2.44 ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเล่ือนกระจก 10,000.00        
2.45 เก้าอีส้านักงาน 4,500.00          
2.46 จัดซ้ือพัดลมไอเย็น 4,900.00          
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2.47 จัดซ้ือโต๊ะท้างานผู้บริหาร 22,500.00        
2.48 จัดซ้ือเก้าอี้ลูกล้อจัมโบ้ 9,300.00          
2.49 จัดซ้ือโต๊ะกลาง 4,200.00          
2.50 จัดซ้ือชั้นวางเอกสารไม้ 3,000.00          
2.51 จัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ 100,000.00       
2.52 จัดซ้ือเก้าอี้บุนวม 80,000.00        
2.53 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 35,000.00        
2.54 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 28,000.00        
2.55 จัดซ้ือพัดลมโคจร ติดผนัง 10,000.00        
2.56 จัดซ้ือพัดลมต้ังพืน้ 5,000.00          3,431,008.00    

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3.1 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (inket  printer)2 เคร่ือง 13,870.00        

3.2 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 20,000.00        

3.3 จัดซ้ือเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า 5,900.00          

3.4 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 3,300.00          

3.5 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 16,000.00        

3.6 จัดซ้ือเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า 800  va(480  Watts) 2,100.00          

3.7 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED  ขาวด้า 5,300.00          

3.8 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 27,500.00        

3.9 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (inket  printer) 7,990.00          

3.10 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED  สี 11,500.00        

3.11 เคร่ืองส้ารองไฟ ขนาด 800 VA  จ้านวน  4  เคร่ือง 12,800.00        

3.12 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับส้านักงาน 1 เคร่ือง 16,000.00        

3.13 จัดซ้ือเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า 3,200.00          

3.14 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 7,900.00          

3.15 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุก๊ส้าหรับประมวลผล 21,000.00        

3.16 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้านักงาน ประมวลผล แบบที ่1 88,000.00        

3.17 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (inket  printer) 3 เคร่ือง 12,000.00        

3.18 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 8,600.00          

3.19 จัดซ้ือเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า  2  เคร่ือง 70,000.00        
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3.20 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,000.00        

3.21 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300.00          

3.22 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้านักงาน ประมวลผล 22,000.00        

3.23 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 32,000.00        

3.24 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ 21,000.00        

3.25 จัดซ้ือเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า 6,400.00          

3.26 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์ 15,800.00        

3.27 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,000.00        

3.28 จัดซ้ือเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า 6,400.00          
3.29 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 3,700.00          508,560.00      

4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

4.1 จัดซ้ือเคร่ืองรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า 6,300.00          

4.2 จัดซ้ือเพาเวอร์แอมป์ 13,000.00        

4.3 จัดซ้ือเคร่ืองท้าเอฟเฟคสัญญาณเสียง 7,500.00          

4.4 จัดซ้ือไมโครโฟนชนิดไดนามิค 6,500.00          

4.5 จัดซ้อไมโครโฟนชนิดไดนามิค 24,600.00        

4.6 จัดซ้ือล้าโพงมอนิเตอร์ 13,500.00        

4.7 จัดซ้ือเคร่ืองปรับแต่งเสียง 2,500.00          

4.8 จัดซ้ือเคร่ืองควบคุมและรักษาระดับความดังของสัญญาณเสียง 11,500.00        

4.9 จัดซ้ือเคร่ืองปรับระดับแรงดันไฟฟ้า 8,000.00          

4.10 จัดซ้ือเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ 71,560.00        

4.11 จัดซ้ือแคลมป์มิเตอร์ (Clamp  Meter) 2,200.00          

4.12 จัดซ้ือชุดไมด์ประจ้าห้องประชุม  จ้านวน  1  ชุด 42,900.00        

4.13 จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนทีแ่บบลากจูงล้าโพง12 นิ้ว350วัตต์ 70,000.00        

4.14 จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง,ไมโคโพนไร้สาย 69,000.00        

4.15 จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 45,000.00        
4.16 จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 45,000.00        439,060.00      
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5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

5.1 จัดซ้ือกล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์ 84,700.00        

5.2 จัดซ้ือเคร่ืองฉายภาพวัตถุทึบแสง  ขนาด  0.5  นิ้ว 55,500.00        

5.3 จัดซ้ือโปรเจคเตอร์ ขนาด  1280x800  จ้านวน  2  ชุด 68,800.00        

5.4 จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์,เคร่ืองฉายภาพทึบแสง 228,000.00       

5.5 จัดซ้ือเคร่ืองรับโทรทัศน์  จอ LED  46  นิ้ว 27,000.00        

5.6 จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์(มีระบบฟอกอากาศ) 448,000.00       

5.7 จัดซ้ือจอแขวนโปรเจคเตอร์ 39,200.00        
5.8 จัดซ้ือเคร่ืองรับโทรทัศน์  จอ LED 9,000.00          960,200.00      

6 ครุภัณฑ์การเกษตร

6.1 จัดซ้ือเคร่ืองปัม้น้้าอัตโนมัติ 7,100.00          

6.2 จัดซ้ือปัม้หอยโข่ง  ขนาด 2  แรงม้า  220  โวลล์ 17,000.00        

6.3 จัดซ้ือปัม้หอยโข่ง  ขนาด 5  แรงม้า  220  โวลล์ 43,800.00        

6.4 จัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้้าแรงดันสูง 5,500.00          

6.5 จัดซ้ือไดร์โว่ลูบน้้า ขนาด3 นิ้ว 1 แรงม้า  220โวลล์  4 เคร่ือง 26,000.00        

6.6 จัดซ้ือซัมเมิร์ทลูบน้้าขนาด  5.5  กิโลวัตต์  380  โวลล์ 65,000.00        
6.7 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร 200,000.00       364,400.00      

7 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

7.1 จัดซ้ือเคร่ืองตบดินแบบรถถัง เคร่ืองยนต์เบนซิน  4  จังหวะ   18,990.00        

7.2 จัดซ้ือเทปวัดระยะสเตนเลส  ยาว  50 ม.  กว้าง  13  มิลลิเมตร 5,800.00          

7.3 จัดซ้ือเคร่ืองวัดระยะดิจิตอล แบบ Laser Distance  Meter 70 . 5,980.00          

7.4 จัดซ้ือเคร่ืองเชื่อมระบบอาร์ค  จ้านวน  1  เคร่ือง 21,200.00        51,970.00         

8 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

8.1 จัดซ้ือรถเข็นอเนกประสงค์ 3,210.00          

8.2 จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 44,000.00        

8.3 จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 722,000.00       

8.4 จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 722,000.00       

8.5 จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 44,000.00        
8.6 จัดซ้ือรถจักรยาน 2 ล้อ 36,000.00        1,571,210.00    
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9 ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์

9.1 จัดซ้ือกลองพาเหรดขันสกรูหนังแก้ว  จ้านวน  2  ใบ 21,800.00        

9.2 จัดซ้ือกลองชุดสีด้าประกาย,เมโลเดียน,กลองใหญ่เดินแถว 546,300.00       

9.3 จัดซ้ือชุดดนตรี 1,048,000.00    1,616,100.00    

10 ครุภัณฑ์สนาม

10.1 จัดซ้ือเต้นทรงโค้ง ขนาด  4  ม. ยาว  8  ม. 96,000.00        96,000.00        

11 ครุภัณฑ์เครื่องดบัเพลิง

11.1 จัดซ้ือถังดับเพลิง  2  ถัง 6,000.00          6,000.00         

12 ครุภัณฑ์การศีกษา
12.1 จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่นสไลด์เดอร์  จ้านวน  1  ชุด 36,000.00        36,000.00        

13 ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ

13.1 จัดซ้ือเก้าอี้ม้านั่งไม้กันเกราแบบยาว  20  ตัว 18,000.00        18,000.00        

10,144,158.00  รวมค่าครุภัณฑ์ทัง้สิ้น



หน่วย:บาท

1 ก่อสร้างทางเชื่อมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 428,200.00          

2 ก่อสร้างทางเชื่อมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 99,000.00            

3 ก่อสร้างทีแ่ปรงฟันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 170,000.00          

4 ก่อสร้างอัฒจรรย์  5  ชั้น ขนาด  3.00X4.00 238,000.00          

5 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 1,600,000.00        

6 โครงการปรับปรุงหลังคาทางเข้าตลาดหนองแคน 250,000.00          

7 โครงการปรับปรุงหลังคาทางเข้าตลาดทุง่เจริญ 139,000.00          

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลปูโ่นในลาดทุง่เจริญ 136,000.00          

9 โครงการปรับปรุงห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(ทีอ่าคารสถานธนานุบาล) 299,000.00          

10 ค่าติดต้ังรางรับน้้าฝนทีอ่าคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทสบาลเมืองร้อยเอ็ด 30,000.00            

11 ค่าก่อสร้างลาน คสล. หน้าอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 198,000.00          

12 ติดต้ังเหล็กดัดพร้อมอุปกรณ์ขนาด  140x180 ซม.(หนองหญ้าม้า) 119,600.00          

13 ติดต้ังเหล็กดัดพร้อมอุปกรณ์ขนาด  140x180 ซม.(หนองหญ้าม้า) 140,000.00          

14 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก รร.เทศบาลหนองหญ้าม้า 247,000.00          

15 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าและถนนคอนกรีต รร.เทศบาลหนองหญ้าม้า 300,000.00          

16 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสะพาน จส.3 320,000.00          

17 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้้าถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 19-23 500,000.00          

18 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้้าถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 45 250,000.00          

19 โครงการติดต้ังป้ายบอกซอย  จ้านวน  30ป้าย 300,000.00          

20 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้้าถนนรัฐกิจไคลคลา  ซอย6/1 3,510,000.00        

21 โครงการปรับปรุงทางเท้ารอบแหล่งท่องเทีย่วบึงพลาญชัย ระยะที ่2 1,500,000.00        

22 ค่าก่อสร้างแท่นรับรางวัล 84,000.00            

23 ค่าก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาเปตอง 177,000.00          

24 ค่าจ้างเหมาท้าป้ายบอกทางไปสนามกีฬา 48,500.00            

25 ค่าก่อสร้างทีน่ั่งชมกีฬาภายในโรงเรียน 128,000.00          

หมายเหต ุ2 ประกอบงบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

 ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินรายได้

หมายเหต ุ2 ประกอบงบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (ตอ่)



หน่วย:บาท

26 ค่าทาสีอาคารเอนกประสงค์ 500,000.00          

27 ค่าก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาและบริเวณโดยรอบร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า 500,000.00          

28 ค่าก่อสร้างทีน่ั่งนักกีฬา 75,000.00            

29 ค่าก่อสร้างอัฒจรรย์ 500,000.00          

30 ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 300,000.00          

31 ก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในศูนย์บริการฯ 300,000.00          

32 ค่าติดต้ังป้ายสวนย่อม ภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 48,000.00            

33 โครงการติดต้ังอุปกรณ์ออกก้าลังการกลางแจ้ง 200,000.00          

34 ค่าปรับปรุงห้องน้้าอาคารส้านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (หลังใหม)่ 1,300,000.00        

35 ค่าก่อสร้างศาลาพักผ่อน 450,000.00          

36 จัดซ้ือป้ายบอกซ่ือถนน  จ้านวน  30  ป้าย 291,000.00          

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง ทีจ่่ายจากเงินรายได้ 15,675,300.00     

1 ค่าก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 6,650,000.00        

2 ค่าก่อสร้างสนามฟุตซอล เรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 1,271,300.00        

3 ค่าก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 750,000.00          

รวม ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 8,671,300.00       
รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง ทัง้สิ้น 24,346,600.00     

 ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

 ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินรายได้



หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
-                    

เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 411-1-00092-4 20,520,386.11     
ประเภทประจ า เลขที่บัญชี 411-2-09538-4 21,501,373.08     

ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 448-0-26510-4 20,692.89           
ประเภทประจ า เลขที่บัญชี 448-2-02223-3 10,010,000.00     

ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 293-0-44497-5 3,605.99             
ประเภทประจ า เลขที่บัญชี 293-2-02567-8 35,000,000.00     

ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 022-2-72251-9 10,048,902.07     
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 022-2-23602-9 198,797.17         
ประเภทออมทรัพย(์พ.) เลขที่บัญชี 2003182723 1,182,244.52       
ประเภทประจ า 3 ด. เลขที่บัญชี 022-4-05141-3 1,516.15             
ประเภทประจ า 12 ด. เลขที่บัญชี 310000080587 13,389,916.70     
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 50640463084 8,827,035.98       
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 0564132485-5 876.03               
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 05064170979-0 2,490.52             
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 05064172820-4 301.00               
ประเภทประจ า 12 ด. เลขที่บัญชี 300000013028 22,475,991.07     

ออมสิน สาขาร้อยเอด็
(โรบินสัน) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 2012901446 3,465.16             
อสิลาม สาขาร้อยเอด็ ประเภทออมทรัพย(์พ.) เลขที่บัญชี 118-1-00074-2 929,299.92         
อาคารสงเคราะห์ 
สาขาร้อยเอด็ ประเภทออมทรัพย(์พ.) เลขที่บัญชี 093-13-001006-5 1,452,128.08       

145,569,022.44  

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อ าเภอเมือง  จังหวดัร้อยเอ็ด
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานการเงิน
ส าหรับปี สิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2559

รวมทั้งสิน้

เงินสด
กรุงไทย สาขาร้อยเอด็

กรุงไทย สาขาบึง-
พลาญชัย

กรุงไทย สาขาตลาด-
หายโศรก

เพื่อการเกษตรฯ(ธกส.)
 สาขาร้อยเอด็

ออมสิน สาขาร้อยเอด็



หมายเหต ุ4 ลูกหน้ีเงินยืม

ชื่อ - สกุลผู้ยืม แหล่งเงิน รายการ จ านวนเงิน

นายสาธิต  กฤตลักษณ์ เงินงบประมาณ  เดินทางไปราชการการ 10,416.00          

10,416.00         รวมทัง้สิ้น

เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดร้อยเอ็ด
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2559



หมายเหต ุ5 รายไดจ้ากรัฐบาลค้างรับ

1 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร ตามแบบ สน.ศท.4 ชั้น 9 
ห้องเรียน (งบประมาณ พ.ศ. 2557) 9,600,000.00               

2 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 1,855,800.00               
3 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.อนุบาล - ท.5 4,522,000.00               
4 เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 164,640.00                 
5 เงินอุดหนุนส าหรับจัดการศึกษา (บ านาญพนักงานครู) 21,546.94                   
6 เงินสนับสนุนข้าราชการถ่ายโอนฯ 22,491.61                   

รวมทัง้สิ้น 16,186,478.55            

รวมทั้งสิน้ 32,372,957.10        

เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดร้อยเอ็ด
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2559



หมายเหต ุ6  ลูกหน้ีค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้ ประจ าปี จ านวนราย จ านวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 2557 1 19,375.00                

2558 7 74,361.00                
2559 10 119,960.00               

18 213,696.00             
ลูกหนี้ภาษีบ ารุงท้องที่ 2559 42 3,198.26                  

42 3,198.26                 
ลูกหนี้ภาษีป้าย 2559 2 6,760.00                  

2 6,760.00                 
62 223,654.26             

หมายเหต ุ7 ลูกหน้ีรายไดอ่ื้นๆ

ลูกหนี้ค่าเช่าซ้ืออาคารทีว่ัดบึงพระลานชัย จ านวน 6 ราย  ปี 2559 899,235.00               

899,235.00             รวมลูกหน้ีรายไดอ่ื้นๆ

รวม

รวม

เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดร้อยเอ็ด
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2559

รวม
รวมทัง้สิ้น



หมายเหต ุ8 ลูกหน้ีเงินยืมเงินสะสม

ชือ่ - สกุลผู้ยืม รายการ จ านวนเงิน
นายวิทยา  ตรีวิเศษ  - เงินอุดหนนุเฉพาะกิจระบวุัตถุประสงค์บ าเหนจ็

บ านาญถ่ายโอน
21,091.61           

  - เงินบ าเหนจ็บ านาญพนกังานครู 21,546.94           
 - เงินค่าเล่าเรียนบตุรพนกังานถ่ายโอน 1,400.00             

นายสุเวช  ชัยทองดี  - ค่าจ้างพนกังานจ้างศูนย์เด็กเล็ก 110,954.00         
 - เงินเพิ่มพนกังานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 45,890.00           
 - เงินสมทบประกันสังคม 7,796.00             

208,678.55        

หมายเหต ุ9 ลูกหน้ีเงินยืมเงินสะสม

ชือ่ - สกุลผู้ยืม รายการ จ านวนเงิน
นายวิทยา  ตรีวิเศษ  -เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ) 3,262.00             

3,262.00           

รวมทั้งสิน้

รวมทั้งสิน้

เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด  อ าเภอเมอืงร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี  สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2559



หมายเหต ุ10 รายจ่ายค้างจ่าย

เงินอุดหนนุระบุ
วัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ       
(ฝากจังหวัด)

การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน
ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

อาคารต่างๆ
ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.เทศบาลวัดปา่เรไร ตามแบบ
 สน.ศท.4 ชั้น 9 หอ้งเรียน (งบประมาณ พ.ศ. 2557)

9,600,000.00      

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน
ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

อาคารต่างๆ ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.เทศบาลวัดเหนอื 1,855,800.00      

เงินงบประมาณ
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงส
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนล าหว้ยเหนอื ช่วงที่ 4 (ถ.
คุ้มวัดปา่เรไร-ถ.ล าหว้ยเหนอื ซอย 7)

1,326,600.00      

เงินงบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งฯ ค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน (รายหวั) ประถม 646,000.00        

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งฯ ค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน (รายหวั) ประถม 998,000.00        

. ---"--- การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งฯ ค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน (รายหวั) มัธยมต้น 1,199,000.00      

. ---"--- การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งฯ ค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน (รายหวั) มัธยมปลาย 598,000.00        

เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด  อ าเภอเมอืงร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี  สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2559

แหล่งเงิน โครงการ จ านวนเงินแผนงาน งาน หมวด ประเภท



แหล่งเงิน โครงการ จ านวนเงินแผนงาน งาน หมวด ประเภท

เงินงบประมาณ
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหฯ้ ค่าจ้างถมดิน 148,000.00        

. ---"--- บริหารงานท่ัวไป บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมฯ ค่าจ้างซ่อมหลังคาอาคารโรงเก็บพัสดุ 60,000.00          

. ---"--- เคหะและชุมชน ก ากัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมฯ ค่าจ้างซ่อมรถแม็คโคร ต. 3048-ซ่อมแซม 189,380.00        

. ---"--- เคหะและชุมชน ก ากัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหฯ้ ค่าจ้างซ่อมรถแม็คโครขุดดันขยะ - บริการ 150,000.00        

. ---"--- การพาณิชย์ ตลาด ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมฯ ค่าจ้างซ่อมหอ้งน้ าฯตลาดสระทอง 74,000.00          

. ---"--- การพาณิชย์ ตลาด ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมฯ ค่าจ้างซ่อมทางเท้าตลาดสระทอง 57,000.00          

. ---"--- บริหารงานท่ัวไป วางแผนสถิติฯ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งฯ ค่าปรับปรุงโปรแกรม GIS 50,000.00          

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ ค่าวัสดุไฟฟ้า 134,455.00        

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ ค่าวัสดุไฟฟ้า 447,775.00        

. ---"--- เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ ค่าวัสดุก่อสร้าง 13,290.00          



แหล่งเงิน โครงการ จ านวนเงินแผนงาน งาน หมวด ประเภท

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ ค่าวัสดุก่อสร้าง 485,840.00        

. ---"--- เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ ค่าวัสดุก่อสร้าง 250,000.00        

. ---"--- บริหารงานท่ัวไป บริหารงานคลัง ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 299,190.00        

. ---"--- เคหะและชุมชน ก ากัดขยะมูลฝอย ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นฯ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว -ถังคอนเทนเนอร์ 542,000.00        

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน
ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงส
สาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก ท.5 247,000.00        

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน
ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงส
สาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้าลานง คสล.หนา้อาคารเรียน ท.3 198,000.00        

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน
ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงส
สาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างทางเชื่อมคารเรียน ท.6 428,200.00        

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน
ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงส
สาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างทางเชื่อมคารเรียน ท.7 99,000.00          

. ---"--- บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป
ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงหอ้งควบคุมฯsmart city 299,000.00        

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน
ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

อาคารต่างๆ ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอนบุาล - ท.5 4,522,000.00      



แหล่งเงิน โครงการ จ านวนเงินแผนงาน งาน หมวด ประเภท

เงินงบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น ค่าจ้างที่ปรึกษา 50,000.00          

. ---"--- งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินช่วยพิเศษ เงินช่วยพิเศษ 30,600.00          

. ---"--- บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 4,500.00            

. ---"--- บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 18,000.00          

. ---"--- บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 39,000.00          

. ---"--- บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 10,000.00          

. ---"--- บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 30,000.00          

. ---"--- บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 4,900.00            

. ---"--- บริหารงานท่ัวไป วางแผนสถิติฯ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 4,000.00            

. ---"--- บริหารงานท่ัวไป วางแผนสถิติฯ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 2,000.00            



แหล่งเงิน โครงการ จ านวนเงินแผนงาน งาน หมวด ประเภท

เงินงบประมาณ บริหารงานท่ัวไป วางแผนสถิติฯ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 13,000.00          

. ---"--- บริหารงานท่ัวไป วางแผนสถิติฯ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 6,400.00            

. ---"--- บริหารงานท่ัวไป บริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 20,000.00          

. ---"--- บริหารงานท่ัวไป บริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 38,000.00          

. ---"---
การรักษาความ

สงบภายใน
บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การรักษาฯ
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 80,000.00          

. ---"---
การรักษาความ

สงบภายใน
บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การรักษาฯ
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 35,000.00          

. ---"---
การรักษาความ

สงบภายใน
บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การรักษาฯ
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 100,000.00        

. ---"---
การรักษาความ

สงบภายใน
เทศกิจ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 28,000.00          

. ---"---
การรักษาความ

สงบภายใน
เทศกิจ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 10,000.00          

. ---"---
การรักษาความ

สงบภายใน
เทศกิจ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 5,000.00            



แหล่งเงิน โครงการ จ านวนเงินแผนงาน งาน หมวด ประเภท

เงินงบประมาณ การศึกษา
บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 4,800.00            

. ---"--- การศึกษา
บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 112,000.00        

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 476,000.00        

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 45,000.00          

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 129,600.00        

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 63,000.00          

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 94,800.00          

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 120,000.00        

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 168,000.00        

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 47,400.00          



แหล่งเงิน โครงการ จ านวนเงินแผนงาน งาน หมวด ประเภท

เงินงบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 440,000.00        

. ---"--- สาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 56,000.00          

. ---"---
การศาสนา

วัฒนธรรมและฯ
วิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 30,000.00          

. ---"---
การศาสนา

วัฒนธรรมและฯ
วิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน 37,500.00          

. ---"--- บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นฯ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 8,000.00            

. ---"---
การรักษาความ

สงบภายใน
บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การรักษาฯ
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นฯ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 30,000.00          

. ---"---
การรักษาความ

สงบภายใน
บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การรักษาฯ
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นฯ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 7,000.00            

. ---"---
การรักษาความ

สงบภายใน
เทศกิจ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นฯ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 13,000.00          

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นฯ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 16,300.00          

. ---"--- สาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นฯ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 20,000.00          



แหล่งเงิน โครงการ จ านวนเงินแผนงาน งาน หมวด ประเภท

เงินงบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 38,000.00          

. ---"--- บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 32,000.00          

. ---"--- บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 21,000.00          

. ---"--- บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 7,900.00            

. ---"--- บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 15,800.00          

. ---"--- บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 9,600.00            

. ---"--- บริหารงานท่ัวไป วางแผนสถิติฯ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 21,000.00          

. ---"--- บริหารงานท่ัวไป วางแผนสถิติฯ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 12,800.00          

. ---"---
การรักษาความ

สงบภายใน
บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การรักษาฯ
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 22,000.00          

. ---"---
การรักษาความ

สงบภายใน
บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การรักษาฯ
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 3,700.00            



แหล่งเงิน โครงการ จ านวนเงินแผนงาน งาน หมวด ประเภท

เงินงบประมาณ
การรักษาความ

สงบภายใน
บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การรักษาฯ
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 6,400.00            

. ---"--- การศึกษา
บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 88,000.00          

. ---"--- การศึกษา
บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 8,600.00            

. ---"--- การศึกษา
บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 12,000.00          

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 22,000.00          

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 4,300.00            

. ---"--- สาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 70,000.00          

. ---"---
การรักษาความ

สงบภายใน
เทศกิจ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะฯ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 36,000.00          

. ---"---
การรักษาความ

สงบภายใน
เทศกิจ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะฯ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 44,000.00          

. ---"--- สาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะฯ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 722,000.00        



แหล่งเงิน โครงการ จ านวนเงินแผนงาน งาน หมวด ประเภท

เงินงบประมาณ
การศาสนา

วัฒนธรรมและฯ
วิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะฯ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 722,000.00        

. ---"---
การรักษาความ

สงบภายใน
เทศกิจ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาฯ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 9,000.00            

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาฯ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 448,000.00        

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาฯ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 39,200.00          

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 45,000.00          

. ---"---
การศาสนา

วัฒนธรรมและฯ
วิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 45,000.00          

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ดนตรีฯ ครุภณัฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 1,048,000.00      

. ---"--- สาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง 6,000.00            

. ---"---
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร ครุภณัฑ์การเกษตร 200,000.00        

. ---"--- บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป
ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงหอ้งน้ าอาคารส านกังาน ทม. 1,300,000.00      



แหล่งเงิน โครงการ จ านวนเงินแผนงาน งาน หมวด ประเภท

เงินงบประมาณ
การรักษาความ

สงบภายใน
บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การรักษาฯ
ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงส
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างศาลาพักผ่อนประจ างานปอ้งกันฯ 450,000.00        

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน
ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงส
สาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างที่นัง่ชมกีฬาภายในโรงยิม 128,000.00        

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน
ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงส
สาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างที่นัง่นกักีฬา 75,000.00          

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน
ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงส
สาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างแท่นรับรางวัล 84,000.00          

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน
ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงส
สาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าและถนน คสล. รร. ท.5 300,000.00        

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน
ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงส
สาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างปา้ยบอกทางไปสนามกีฬา 48,500.00          

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน
ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงส
สาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาฯ 300,000.00        

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน
ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงส
สาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างอัฒจรรย์ ขนาด 5  ชั้น 500,000.00        

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน
ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงส
สาธารณูปโภค

โครงการติดต้ังรางรับน้ าฝน 30,000.00          

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน
ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงส
สาธารณูปโภค

โครงการติดต้ังเหล็กดัดพร้อมอุปกรณ์ 259,600.00        



แหล่งเงิน โครงการ จ านวนเงินแผนงาน งาน หมวด ประเภท

เงินงบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน
ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงส
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างที่แปรงฟันโรงเรียนอนบุาล ทม. 170,000.00        

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน
ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงส
สาธารณูปโภค

ค่าบ ารุงรักษาและว่อมแซมทรัพย์สิน 1,600,000.00      

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน
ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงส
สาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาเปตอง 177,000.00        

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน
ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงส
สาธารณูปโภค

ค่าทาสีพื้อนอเนกประสงค์ 500,000.00        

. ---"--- การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน
ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงส
สาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาและบริเวณโดยรอบฯ 500,000.00        

. ---"--- สาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข
ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงส
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 300,000.00        

. ---"---
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงส
สาธารณูปโภค

โครงการติดต้ังอุปกรณ์ออกก าลังกลางแจ้ง 200,000.00        

. ---"---
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงส
สาธารณูปโภค

ติดต้ังปา้ยสวนหย่อม 48,000.00          

. ---"---
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงส
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ าถนนรัฐกิจ
ไคลคลา ซอย 6/1

3,510,000.00      

. ---"---
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงส
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพาน จส.3 320,000.00        



แหล่งเงิน โครงการ จ านวนเงินแผนงาน งาน หมวด ประเภท

เงินงบประมาณ
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงส
สาธารณูปโภค

โครงการติดต้ังปา้ยบอกซอย 300,000.00        

. ---"---
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงส
สาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงทางเท้ารอบแหล่งท่องเที่ยวบงึพลาญ
ชัย  ระยะที่ 2

1,500,000.00      

. ---"---
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงส
สาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าถนนรณชัยชาญยุทธ  
ช่วง ซอย 19- ซอย 23

500,000.00        

. ---"---
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงส
สาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าถนนรณชัยชาญยุทธ  
เชื่อม ซอย 45

250,000.00        

44,473,730.00   รวม



เลขทีผู้่เบิก แผนงาน งาน หมวด ประเภท จ านวนเงิน หมายเหตุ

4639 บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 12,992.00          

4638 บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ-ค่าเดินทางไปราชการ 6,336.00           

4642 บริหารงานทัว่ไป บริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000.00           

4643 บริหารงานทัว่ไป บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ-คก.เพิม่ประสิทธิภาพส ารวจแผนที่ 48,720.00          

4644 การรักษาความสงบฯ เทศกิจ ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 300.00              

4640 บริหารงานทัว่ไป บริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,100.00           

4637 การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ-คชจ.การจัดท าหลักสูตร 143,818.00        

4636 การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 228,000.00        

4634 การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 496,300.00        

4633 การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ค่าใช้สอย ค่าจัดการ  (รายหัว) Top-up 159,911.50        

4635 การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ค่าใช้สอย ค่าจัดการ  (รายหัว) Top-up 101,500.00        

4644 สาธารณสุข ศูนย์บริการฯ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน  (สาธารณสุข) 300,000.00        

978 สาธารณสุข ศูนย์บริการฯ เงินรับฝาก  รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง ฯ-คก.ปลอดภัยลูกน  าฯ (ท าโล่) 14,960.00          

979 เงินรับฝาก เงินรับฝาก เงินรับฝาก รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง ฯ-คก.พัฒนาศักยภาพฯ (อาหาร) 16,800.00          

980 เงินรับฝาก เงินรับฝาก เงินรับฝาก รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ-คก.พัฒนาศักยภาพฯ (วิทยากร) 900.00              

เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด  อ าเภอเมอืงร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2559

หมายเหต ุ11 ฎีกาค้างจ่าย



เลขทีผู้่เบิก แผนงาน งาน หมวด ประเภท จ านวนเงิน หมายเหตุ

981 บริหารงานทัว่ไป บริหารงานคลัง เงินรับฝาก ภาษีหัก  ณ  ทีจ่่าย 601,074.13        

4648 การศึกษา ศึกษาไม่ก าหนดฯ ค่าใช้สอบ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ-คก.พัฒนาภาษาต่างประเทศ 200,000.00        

4649 บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอบ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ-คชจ.เดินทางไปราชการ 1,650.00           

2,337,361.63     รวมทัง้สิ้น



หมายเหต ุ12 เงินรับฝาก

1 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) 23,341.66       
2 เงินประกันสัญญา 1,913,173.00   
3 เงินประกันซอง 813,500.00      
4 เงินประกันการรักษาส่ิงแวดล้อม 332,959.00      
5 ภาษีหักล่วงหน้า 39,010.00       
6 ค่าเช่าทีว่ัดบึงพระลานชัย 48,977.10       
7 กองทุนพัฒนาบึงพลาญชัย 93,439.11       
8 เสริมสร้างสมรรถนะ 12,900.00       
9 เงินรางวัลส าหรับ อปท.ทีม่ีการบริหารจัดการทีดี่ ปี 55 901.50            
10 โรงงานอุตสาหกรรม 4,149.00         
11 ภาษีบ ารุงท้องทีรั่บล่วงหน้า 15,413.88       
12 ค่าร้ือถอน 93,774.00       
13 หลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 13,719.00       
14 กองทุนหลักประกันสุขภาพ 379,974.00      
15 เงินรอคืนจังหวัด 1,494,876.50   
16 ค่าธรรมเนียมขนย้ายต้นไม้ 9,000.00         
17 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 100,000.00      
18 เงินอุทิศปรับปรุงบริเวณมณฑป 138,415.02      
19 เงินอุทิศเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ 136,557.80      
20 เงินอุทิศประชาสัมพันธ์ 13,900.00       
21 เงินอุทิศศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 45,896.00       
22 เงินอุทิศปรับปรุงการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 198,797.17      
23 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 21,500.00       
24 อุทิศเพือ่การใช้จ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 44,056.50       
25 เด็กด้อยโอกาส (สนับสนุนวันเด็กแห่งชาติ) 11,117.00       
26 เงินรางวัลบริหารจัดการทีดี่ ปี 56 291,825.00      
27 เงินรางวัลบริหารจัดการทีดี่ ปี 57 554,933.00      
28 เงินประกันการประมูลตลาดสระทอง หลังที ่2 523,159.00      

รวมทัง้สิ้น 7,369,264.24  

เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดร้อยเอ็ด
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานการเงิน
ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2559



หมายเหต ุ13 เจ้าหน้ีเงินกู้

เลขที่ ลงวันที่

สนง.เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สมทบปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ 10,000,000.00         101/101/2550  10  มกราคม 2550 2,000,000.00           ปีงบประมาณ 2561

ซ้ือทีดิ่นเพือ่ขยาย รร.ชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า 8,500,000.00           887/45/2554  21 กุมภาพันธ ์2554 6,073,640.35           ปีงบประมาณ 2570

หนองหญ้าม้า และ รร.กีฬาท้องถิ่นจังหวดั

ร้อยเอ็ด

ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1,487,539.00           918/76/2554  3  พฤษภาคม 2554 1,240,329.19           ปีงบประมาณ 2571

กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค โครงการก่อสร้างตลาดสระทอง  (ระยะที ่1) 46,557,000.00          19/2545  8  ตุลาคม  2545 7,449,120.00           ปีงบประมาณ 2561

โครงการก่อสร้างตลาดสระทอง  (ระยะที ่2) 5,609,078.00            20/2545  16  ธนัวาคม  2545 783,278.00             ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารออมสิน  สาขาร้อยเอ็ด โครงการสินเชื่อพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น 19,898,745.00          -  16  มีนาคม  2553 15,458,745.00         ปีงบประมาณ 2573

ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประกอบด้วย

 1. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนระบบระบายน้้า  

และปรังปรุงถนนเทศบาลบ้ารุง 4,270,000.-

เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี  สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2559

ชือ่เจ้าหน้ี โครงการที่ขอกู้ จ้านวนเงินที่ขอกู้
สัญญากู้เงิน

เงินต้นค้างช้าระ ปสิีนสุดสัญญา



เลขที่ ลงวันที่
ชือ่เจ้าหน้ี โครงการที่ขอกู้ จ้านวนเงินที่ขอกู้

สัญญากู้เงิน
เงินต้นค้างช้าระ ปสิีนสุดสัญญา

 2. ค่าก่อสร้างถนนและระบบระบายน้้า

ถนนคหบดีอุทิศ  1,595,000.-

 3. ค่าก่อสร้างถนนและระบบระบายน้้า  

ถนนรณชัยชาญยุทธ ซ.46   1,943,000.-

 4.  ค่าก่อสร้างถนนและระบบระบายน้้า

ถนนสุขบูรพา(ช่วง ถ.เจริญพานิช-ถ.เพลินจิต)

1,258,000.-

 5.  ค่าก่อสร้างถนนและระบบระบายน้้า

ถนนคุ้มวดัป่าเรไร่ ฝ่ังทิศตะวนัตก (จากแยก

เทวาภิบาล ถึงกองพล 10 ซ.4) 1,857,000.-

 6.  ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนรัชชูปการ ซ.2

1,392,745.-

 7.  ค่าก่อสร้างระบบระบายน้้าทางเท้า

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนริมคลอง (ช่วงถนน

หายโศรก-ถนนด้ารงราษฎร์วถิี) 778,000.-

 8. รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  2,455,000.-

 9. สมทบก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้อง

เรียนโรงเรียนเทศบาลวดัป่าเรไร 4,350,000.-

92,052,362.00    33,005,112.54    รวม



หมายเหต ุ 14  เงินสะสม
เงินสะสม  1  ตลุาคม  2558 134,165,159.72   

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 17,319,609.14     
หัก  25%  ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

(เงินทุนส ารองเงินสะสม) 4,329,902.29       
บวก  รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนส ารองเงินสะสม 12,989,706.85     

รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ 295,465.00         
รับคืนเงินปีเก่า 205,124.01         
ช าระหนี้เงินกู้ 7,388,014.11       20,878,309.97    

หัก จ่ายขาดเงินสะสม 14,743,583.00    
เงินสะสม  30  กันยายน  2559 140,299,886.69   

เงินสะสม  30  กันยายน  2559 ประกอบด้วย
1.  หุน้ในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 1,000.00            
2.  เงินฝาก ก.ส.อ.หรือ ก.ส.ท. 28,843,891.04    
3.  ลูกหนี้ค่าภาษี 223,654.26         
4.  ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ 899,235.00         
5.  ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ทีช่ าระหนี้แล้ว 69,541,877.46    
    (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู)้
6. รายจ่ายค้างจ่าย 2  โครงการ 4,800,000.00      
7. รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 208,678.55         
8.  เงินสะสมทีส่ามารถน าไปใช้ได้ 35,781,550.38    

140,299,886.69   

ทัง้นี้ในปีงบประมาณ  2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน  2 โครงการ 
เป็นเงิน 4,800,000.-  บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณตอ่ไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหต ุ12
  

เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2559



พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชเีงินสดและเงินฝากธนาคาร
ยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร( ณ 30 กันยายน 2559) 145,569,022.44   
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย 28,495,930.00    

บัญชีฎีกาค้างจ้าย 2,337,361.63      
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ 7,366,002.24      
เงินทุนส ารองเงินสะสม 66,788,178.19    
รายจ่ายค้างจ่าย 2  โครงการ 4,800,000.00      

  เงินสะสมทีส่ามารถน าไปใช้ได้ 35,781,550.38    


