
หน่วย : บาท

หมายเหตุ ปี 2561 ปี 2560

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน  2 28,537,355.00  28,123,054.96  

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร  3 28,015,503.23   24,453,885.82   

ลูกหน้ีเงินยืม 4 2,400.00           -                  

ลูกหน้ีค่าภาษี 5 18,881.30         19,186.50         

ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 6 1,200,000.00     1,473,290.00     

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 29,236,784.53  25,946,362.32  

รวมสินทรัพย์ 29,236,784.53  25,946,362.32  

ทุนทรัพย์สิน 28,537,355.00  28,123,054.96  

หน้ีสิน

หน้ีสินหมุนเวียน

รายจ่ายค้างจ่าย 7 1,469,200.00     94,480.00         

เงินรับฝาก 8 1,821,366.33     2,398,258.03     

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 3,290,566.33    2,492,738.03    

รวมหน้ีสิน 3,290,566.33    2,492,738.03    

เงินสะสม

เงินสะสม 9 9,767,571.55     9,190,542.26     

เงินทุนส ารองเงินสะสม 16,178,646.65   14,263,082.03   

รวมเงินสะสม 25,946,218.20   23,453,624.29   

รวมหน้ีสินและเงินสะสม 29,236,784.53  25,946,362.32  

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี  30 กันยายน  2561
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(ลงชื่อ) ..............................................
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องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 
ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

ข้อมูลทั่วไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เดิมท่ีท าการต้ังอยู่  

ตรงข้ามวัดศิริรัตน์ เป็นท่ีราชพัสดุ ในเขตเทศบาลท่าข้าม ปัจจุบันต้ังอยู่ ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 
113 กิโลเมตรท่ี 44 - 45 หมู่ท่ี 4 บ้านกุฏิพระ ต าบลท่าข้าม อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  ย้ายมาเมื่อ 
พ.ศ. 2548 มีหมู่บ้านจ านวน 11 หมู่บ้าน เป็นต าบลซึ่งต้ังอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์ ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอ อยู่ห่างประมาณ 6 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 42.47 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 26,556 ไร่ 

มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลและอ าเภอใกล้เคียงดังนี้ 
ทิศเหนือ จดต าบลวังศาล   อ าเภอวังโป่ง 
ทิศใต้  จดต าบลศาลาลาย  อ าเภอชนแดน 
ทิศตะวันออก  จดต าบลชนแดน  พุทธบาท อ าเภอชนแดน 
ทิศตะวันตก จดต าบลตะกุดไร  อ าเภอชนแดน 

ต าบลท่าข้ามมีพื้นท่ีโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบเชิงเขาท่ีราบสูงเป็นบางส่วน ซึ่งมีคลองบุษบงไหลผ่าน 
ต าบล มีทางหลวงสายตะพานหิน-เพชรบูรณ์ (ถนนชมฐีระเวชอยู่ห่างทางทิศใต้ของต าบล ผ่านจากทางทิศ
ตะวันตกไปทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร) โดยมีคลองบุษบงไหลขนาบกับถนนกั้น
ระหว่างต าบลท่าข้ามกับต าบลศาลาลาย และมีถนนสายท่าข้าม - วังโป่ง ซึ่งเป็นถนนลาดยางและถนนลูกรัง
ผ่านกลางต าบลจากทิศใต้ไปทิศเหนือ ระยะทาง 15 กิโลเมตร 

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

1. หลักเกณฑ์ในการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน 
รายงานการเงินนี้จัดท าขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ 

การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2558 
รูปแบบรายงานการเงิน ใช้รูปแบบตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.4/ว 2299    
ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง  

2. นโยบายบัญชีที่ส าคัญ 
2.1 การรับรู้สินทรัพย์ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม จะบันทึกรับรู้สินทรัพย์โดย

ค านึงถึงความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้น และมูลค่าของสินทรัพย์
นั้นสามารถวัดได้อย่างน่าเช่ือถือ โดยแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้ 

2.1.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ได้แก่ เงินสดในมือ เช็ค ต๋ัวแลกเงิน และธนาณัติจะ
บันทึกรับรู้ในราคาตามมูลค่าท่ีตราไว้  

/2.1.2 ลูกหนี้เงินยืม... 
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2.1.2 ลูกหนี้เงินยืม ได้แก่ ลูกหนี้ท่ีเกิดจากการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
ให้ยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน จะบันทึกรับรู้ลูกหนี้ตามจ านวนท่ียืม 

2.1.3 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ ได้แก่ จ านวนเงินท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
จะได้รับจากรัฐบาลแต่ยังไม่ได้รับเงิน เมื่อส้ินปีงบประมาณ จะบันทึกรับรู้รายได้จากรัฐบาลค้างรับตาม 
จ านวนเงินท่ียังไม่ได้รับ 

2.1.4 ลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ ยอดรวมของลูกหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ลูกหนี้ภาษี
บ ารุงท้องท่ี และลูกหนี้ภาษีป้าย เมื่อส้ินปีงบประมาณให้เปิดเผยรายละเอียดลูกหนี้ค่าภาษีแต่ละประเภทไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 

2.1.5 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ ได้แก่ จ านวนเงินรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
เป็นผู้จัดเก็บโดยมีระยะเวลาการช าระเงินท่ีแน่นอน ค่าเช่าทรัพย์สินจากบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่น 
หรือรายได้อื่นที่มีหลักฐานหรือสัญญาที่ระบุการช าระที่แน่นอน ซึ่งเรียกเก็บไม่ได้ในปีงบประมาณท่ีเกิด
รายได้เมื่อส้ินปีงบประมาณ จะบันทึกรับรู้ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ ตามมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับหลังหักเงินท่ีมี
กฎหมายหรือระเบียบก าหนดให้หัก 

2.1.6.ลูกหนี้อื่น ๆ ได้แก่ ลูกหนี้ท่ีไม่ได้เกิดจากรายได้จากการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าข้าม จะบันทึกรับรู้ลูกหนี้อื่น ๆ เมื่อสามารถระบุผู้รับผิดชอบได้  

2.1.7 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม ได้แก่ จ านวนเงินท่ีได้ยืมเงินสะสมไปใช้ในกิจการงบ
เฉพาะการหรือยืมเงินสะสมทดรองจ่ายตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบท่ีก าหนด.ไม่รวมเงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ.จะบันทึกรับรู้ลูกหนี้เงินสะสมตามจ านวนท่ีจ่ายให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

2.1.8 ลูกหนี้เงินสะสม ได้แก่ บัญชีที่ใช้บันทึกส าหรับการน าเงินสะสมทดรองจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีท่ียังไม่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ โดยบันทึกลูกหนี้เงินสะสมคู่กับ
บัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม จะบันทึกกลับรายการบัญชีเมื่อได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

2.2 การรับรู้หนี้สิน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม จะรับรู้หนี้สินในงบแสดงฐานะ
การเงินเมื่อจะน าทรัพยากรออกเพื่อช าระภาระผูกพัน และเมื่อมูลค่าของภาระผูกพันท่ีต้องช าระนั้นสามารถ
วัดได้อย่างมีเหตุน่าเช่ือถือ โดยจะแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้ 

2.2.1 รายจ่ายค้างจ่าย ได้แก่ จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินจากผู้มีอ านาจไว้
จ่ายในปีงบประมาณถัดไป จะบันทึกรับรู้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงิน 

2.2.2 รายจ่ายผัดส่งใบส าคัญ ได้แก่ จ านวนเงินท่ีให้ยืมไปใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งยัง
ไม่ได้ส่งใช้ภายในปีงบประมาณ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ จะบันทึกรับรู้รายจ่ายผัดส่งใบส าคัญตามมูลค่า
เท่ากับยอดลูกหนี้เงินยืมท่ียังไม่ได้ส่งใช้ 

/2.2.3 เงินรับฝาก... 
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2.2.3 เงินรับฝาก ได้แก่ จ านวนเงินท่ีได้รับโดยมีวัตถุประสงค์ให้ใช้จ่ายในกิจการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ หรือรับไว้เพื่อจ่ายตามเงื่อนไข หรือคืนเงินให้กับผู้มีสิทธิ จะบันทึกรับรู้ตามจ านวนท่ี
มีภาระผูกพันต้องจ่ายตามเงื่อนไขหรือคืนเงินให้กับผู้มีสิทธิ  

2.2.4 เจ้าหนี้เงินสะสม ได้แก่ บัญชีท่ีใช้บันทึกส าหรับการน าเงินสะสมทดรองจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีท่ียังไม่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ  

2.3 การรับรู้เงินสะสม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม จะบันทึกรับรู้เงินสะสมใน
กรณีดังต่อไปนี้ 

2.3.1 ผลต่างระหว่างรายรับสูงกว่ารายจ่าย ให้ตกเป็นเงินสะสม ณ วัน ส้ินปี 
งบประมาณ โดยรับรู้เป็นเงินสะสมร้อยละเจ็ดสิบห้าและทุนส ารองเงินสะสมร้อยละยี่สิบห้า 

2.3.2 เงินรายจ่ายของปีงบประมาณท่ีผ่านมาและรับคืนในปีงบประมาณปัจจุบัน ให้ตก
เป็นเงินสะสม ณ วันท่ีรับเงินนั้น 

2.3.3 การจ่ายขาดเงินสะสมให้ลดยอดเงินสะสม ณ วันท่ีจ่ายเงิน 
2.3.4 รายจ่ายที่ได้ตั้งค้างจ่ายไว้และไม่ประสงค์จะเบิกจ่ายต่อไป ให้ตกเป็นเงิน

สะสม ณ วันส้ินปีงบประมาณ 
2.3.5 การจ าหน่ายหนี้สูญหรือการลดยอดลูกหนี้ค้างช าระ ให้ลดยอดเงินสะสม ณ 

วันท่ีได้รับอนุมัติให้จ าหน่ายหนี้สูญหรือลดยอดลูกหนี้ค้างช าระ 

2.4 การรับรู้รายได้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม จะบันทึกรับรู้รายได้เมื่อมีการรับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจตลอดรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งเกิดจากการด าเนินกิจการตามปกติ ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึนจะเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มขึ้นในส่วนของสินทรัพย์ หรือการลดลงในส่วนของหนี้สิน ซึ่งมีผล
ท าให้สินทรัพย์สุทธิขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามเพิ่มขึ้น เว้นแต่เงินกู้ยืมไม่ถือเป็นรายได้เนื่องจากท า
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินในจ านวนท่ีเท่ากัน จึงไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์สุทธิของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ดังนี ้

2.4.1 รายได้ประเภทภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย และรายรับประเภท
อื่น ท่ีมีหลักฐานหรือสัญญาท่ีระบุการช าระเงินท่ีแน่นอน จะบันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 

2.4.2 รายได้ประเภทอื่นนอกจากรายได้ตามข้อ 2.4.1 จะบันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์ 
เงินสด 

2.4.3 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม โดยระบุ
วัตถุประสงค์ ระหว่างปีงบประมาณจะบันทึกเป็นรายได้เท่ากับจ านวนเงินจัดสรรท่ีได้รับจริงตามเกณฑ์เงินสด 
และเมื่อส้ินปีงบประมาณหากยังไม่ได้รับเงิน จะบันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 

/2.4.4 เงินอุดหนุน... 
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องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 
ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

 

2.4.4.เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม โดยระบุ
วัตถุประสงค์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามน าเงินอุดหนุนไปด าเนินการเอง โดยท่ีรัฐบาลให้ก่อหนี้ผูกพัน
มากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและจัดสรรให้เป็นป ีๆ จะบันทึกเป็นรายได้ส าหรับเงินท่ีจัดสรรในปีท่ีได้รับจัดสรรนั้น 

2.5 การรับรู้รายจ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม จะรับรู้รายจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงิน 
และหรือได้รับอนุมัติให้กันเงินในรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน ดังนี้ 

2.5.1.บันทึกเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับอนุมั ติให้ จ่ายเป็นรายจ่ายท่ี เบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณ.หรือเงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์ 

2.5.2.บันทึกเป็นรายจ่ายตามท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี .
หรือเงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์เมื่อส้ินปีงบประมาณ 

2.5.3 การจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทุนส ารองเงินสะสม แสดงยอดรายจ่ายในรายงาน 
การเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน หน่วย : บาท

ช่ือ
2561 2560 2561 2560

ก. อสังหาริมทรัพย์
ท่ีดิน 4,108,350.00    4,108,350.00    รายได้ 21,097,730.00  20,687,029.96  
อาคาร 3,961,500.00    3,961,500.00    เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 779,275.00      779,275.00      
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4,379,000.00    4,379,000.00    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 6,648,000.00    6,648,000.00    
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,269,000.00    2,269,000.00    เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 12,350.00        8,750.00         

ข.  สังหาริมทรัพย์
ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,906,110.00    3,775,409.96    
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 7,039,000.00    7,039,000.00    
ครุภัณฑ์การเกษตร 66,650.00        66,650.00        
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 53,000.00        23,000.00        
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1,230,745.00    1,230,745.00    
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 175,800.00      75,900.00        
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 80,000.00        80,000.00        
ครุภัณฑ์งานดับเพลิง 18,000.00        18,000.00        
ครุภัณฑ์กีฬา 100,000.00      100,000.00      
ครุภัณฑ์ส ารวจ 72,500.00        72,500.00        
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 386,000.00      369,500.00      
ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 691,700.00      554,500.00      

รวม 28,537,355.00 28,123,054.96 28,537,355.00 28,123,054.96 
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องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

แหล่งท่ีมาของทรัพย์สินท้ังหมด

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2561

ประเภททรัพย์สิน ราคาทรัพย์สิน
จ านวนเงิน

ค ำอธิบำย
1. ทรัพย์สินท่ีได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนส ารองเงินสะสม เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นใดยกเว้น

เงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
ประโยชน์โดยตรง รวมท้ังทรัพย์สินท่ีให้เช่า ยกเว้นทรัพย์สินท่ีจัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น
ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น



หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร หน่วย : บาท

2561 2560

เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขท่ี 012022355267 910,956.74        554,170.54      

ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขท่ี 012022504587 363,081.26        85,537.58        

ธกส. ประเภทประจ า เลขท่ี 302024249022 4,263,498.42     4,225,341.82    

ออมสิน ประเภทประจ า เลขท่ี 300003564535 8,196,932.34     6,136,169.41    

กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขท่ี 6231386929 5,676,780.57     4,925,417.20    

กรุงไทย ประเภทประจ า เลขท่ี 6232066324 8,604,253.90     8,527,249.27    

รวม 28,015,503.23  24,453,885.82 

หมายเหตุ 4 ลูกหน้ีเงินยืม หน่วย : บาท

ปี 2561

จ านวนเงิน

2,400.00        

2,400.00        

นายพรรษกร  เปรมปรีด์ิ เงินงบประมาณ เดินทางไปราชการ

รวม
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องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2561

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ช่ือ - สกุล ผู้ยืม แหล่งเงิน รายการ



หมายเหตุ 5 ลูกหน้ีค่าภาษี หน่วย : บาท

ประจ าปี จ านวนราย จ านวนเงิน ประจ าปี จ านวนเงิน

2560 1.00          5,400.00    2560 6,225.00    

2561 1.00          5,400.00    -          

2.00         10,800.00  6,225.00   

2560 26.00         5,743.40    2559 2,726.00    

2561 8.00          737.90       2560 9,235.50    

34.00        6,481.30   11,961.50 

2560 1.00          800.00       2560 1,000.00    

2561 1.00          800.00       -          

2.00         1,600.00   1,000.00   

38.00        18,881.30  19,186.50 

-            

2.00          

64.00         

รวม

รวมท้ังส้ิน

2.00           

ประเภทลูกหน้ี
2561 2560

รวม

รวม

ลูกหน้ีภาษีป้าย

ลูกหน้ีภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

ลูกหน้ีภาษีบ ารุงท้องท่ี

จ านวนราย

2.00           

-            

2.00          

12.00          
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องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2561

48.00          

60.00         

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน



หมายเหตุ 6 ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2561 หน่วย : บาท

จ านวนเงิน

100,000.00      

100,000.00      

100,000.00      

100,000.00      

100,000.00      

100,000.00      

100,000.00      

100,000.00      

100,000.00      

100,000.00      

100,000.00      

100,000.00      
1,200,000.00   

ปี 2560

จ านวนเงิน

100,000.00      

100,000.00      

100,000.00      

100,000.00      

100,000.00      

100,000.00      

100,000.00      

100,000.00      

100,000.00      

100,000.00      

100,000.00      

100,000.00      

73,290.00        

100,000.00      

100,000.00      

1,473,290.00   

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

นายวัยพจน์  ฟูเฟ่ือง โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มฉางข้าวบ้านหนองโก หมู่ 7

นายน้อย  ทิศเคลือบ โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเพ่ิมประสิทธิภาพเกษตรกร หมู่ 2

นายสมบุญ  ขันแข็ง โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการผลิตข้าว หมู่ 5

นางนกน้อย  มะลิ โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเกษตร หมู่ 3

นางสมพร  พันธ์ที โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มกองทุนข้าวโพด บ้านดงแขวน หมู่ 6

นายพรศักด์ิ  ค าภูมิ

โครงการท่ียืม

นางกุหลาบ  ร้อยจันทร์ โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มกองทุนปุ๋ย หมู่ 4

นางนิชชิตา  แก้วเสมอ โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอเส่ือกก บ้านตะกุดเป้า หมู่ 5

- 8 -
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2561

รวม

ช่ือ-สกุล ผู้ยืม

ช่ือ-สกุล ผู้ยืม โครงการท่ียืม

นางกุหลาบ  ร้อยจันทร์ โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มกองทุนปุ๋ย หมู่ 4

นายไพโรจน์  เกิดทรัพย์ โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเพ่ิมประสิทธิภาพพืชไร่และจักรสานเขาบ่อทองหมู่ 10

รวม

โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงสุกร หมู่ 8

นางแสงอรุณ  วังคีรี โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเกษตรท านา หมู่ 9

นางสาวสมควร  ยมจันทร์ โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มกองทุนข้าวโพดชุมชน บ้านเขาดิน หมู่ 11

นางสายใจ  หว่างหยวก โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มรวมใจเกษตรออมทรัพย์ 2 หมู่ 1

นางสุจินดา  ทัพโหง โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มรวมใจเกษตรออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 1 หมู่ 1

นายวัยพจน์  ฟูเฟ่ือง โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มฉางข้าวบ้านหนองโก หมู่ 7

นายน้อย  ทิศเคลือบ โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเพ่ิมประสิทธิภาพเกษตรกร หมู่ 2

นายสมบุญ  ขันแข็ง โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการผลิตข้าว หมู่ 5

นางนกน้อย  มะลิ โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเกษตร หมู่ 3

นางสมพร  พันธ์ที โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มกองทุนข้าวโพด บ้านดงแขวน หมู่ 6

นายพรศักด์ิ  ค าภูมิ โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงสุกร หมู่ 8

นางแสงอรุณ  วังคีรี โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเกษตรท านา หมู่ 9

นางสาวสมควร  ยมจันทร์ โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มกองทุนข้าวโพดชุมชน บ้านเขาดิน หมู่ 11

นางสายใจ  หว่างหยวก โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มรวมใจเกษตรออมทรัพย์ 2 หมู่ 1

นางสุจินดา  ทัพโหง โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มรวมใจเกษตรออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 1 หมู่ 1

นายไพโรจน์  เกิดทรัพย์ โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเพ่ิมประสิทธิภาพพืชไร่และจักรสานเขาบ่อทองหมู่ 10

นายสรรชัย  แหวนทอง โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงหมู หมู่ 3

นายอ านวย  จันทร์ไว โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกองทุนปุ๋ย หมู่ 3



หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561 หน่วย : บาท

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท จ านวนเงิน

เงินประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ 606,200.00     

เงินประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 161,000.00     

เงินประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 100,000.00     

เงินประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 100,000.00     

เงินประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 100,000.00     

เงินประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 100,000.00     

เงินประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 100,000.00     

เงินประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 100,000.00     

เงินประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 34,000.00       

เงินประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 40,000.00       

เงินประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 28,000.00       

1,469,200.00 

ปี 2560 หน่วย : บาท

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท จ านวนเงิน
เงินงบประมาณ การศึกษา บริหารท่ัวไป เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 94,480.00       

94,480.00      

หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก หน่วย : บาท

2561 2560

เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 6% 57,423.36        46,588.74       

เงินประกันสัญญา 91,960.00        682,240.00     

เงินรับฝากรอคืนจังหวัด 108,901.71      108,901.71     

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,563,081.26   1,558,827.58  

เงินค่ารักษาพยาบาล -                 1,700.00        

รวม 1,821,366.33  2,398,258.03 

รวม

รวม

- 9 -
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2561

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

โครงการ

โบนัสพนักงาน

ซ่อมถนนดิน หมู่8

โครงการ
เงินเดือน ค่าตอบแทน

ส าหรับข้าราชการครู

ศูนย์พัฒนาเด็กและ

พนักงานจ้าง(ตกเบิกปี 

2557 - 2559)

สร้างร้ัวคอนกรีต

สร้างรางระบายน้ า

ซ่อมถนนดิน หมู่1

ซ่อมถนนดิน หมู่10

ซ่อมถนนดิน หมู่4

ซ่อมถนนดิน หมู่5

ซ่อมถนนดิน หมู่6

ซ่อมถนนดิน หมู่7

ซ่อมถนนดิน หมู่7



หมายเหตุ 9 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม … 9,190,542.26  7,720,347.55  

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 7,662,258.49  7,587,736.24  
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

 (เงินส ารองเงินสะสม) (1,915,564.62) (1,896,934.06) 

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนส ารองเงินสะสม 5,746,693.87  5,690,802.18   

รายจ่ายค้างจ่าย -               15,831.00       

เบิกเกินส่งคืน 7,257.60        125,948.00     

รายการปรับปรุงบัญชี -               55,320.45       

หัก จ่ายขาดเงินสะสม (5,176,922.18) 577,029.29     (4,417,706.92)  1,470,194.71  
เงินสะสม 30 กันยายน … 9,767,571.55  9,190,542.26  

เงินสะสม 30 กันยายน ... ประกอบด้วย 2561 2560

ลูกหน้ีค่าภาษี 18,881.30       19,186.50       

เงินสะสมท่ีสามารถน าไปใช้ได้ 9,748,690.25   9,171,355.76   
9,767,571.55  9,190,542.26  

หน่วย : บาท

- 10 -
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2561

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

2560

หน่วย : บาท

2561



00110 00120 00210 00220 00240 00250 00260      หน่วย : บาท

รายจ่าย
งบกลาง 11,243,290.00    10,735,550.28    -                   10,735,550.28    -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   10,735,550.28    
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,743,920.00      2,657,520.00      -                   2,657,520.00      2,657,520.00      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 9,702,380.00      7,754,843.00      110,493.72        7,865,336.72      5,943,896.72      -                   1,173,420.00      120,000.00        628,020.00        -                   -                   -                   
ค่าตอบแทน 1,105,800.00      919,250.00        -                   919,250.00        756,600.00        -                   -                   -                   162,650.00        -                   -                   -                   
ค่าใช้สอย 3,042,070.00      974,657.00        -                   974,657.00        224,680.00        100,570.00        320,927.00        141,042.00        19,228.00          138,210.00        30,000.00          -                   
ค่าวัสดุ 2,017,040.00      1,564,025.21      -                   1,564,025.21      593,545.45        33,950.00          763,589.76        17,350.00          155,590.00        -                   -                   -                   
ค่าสาธารณูปโภค 300,200.00        247,200.27        -                   247,200.27        236,594.52        -                   10,605.75          -                   -                   -                   -                   -                   
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1) 688,800.00        655,957.36        -                   655,957.36        604,957.36        -                   -                   2,300.00            48,700.00          -                   -                   -                   
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (ก) (หมายเหตุ 2) 3,506,800.00      1,151,927.00      -                   1,151,927.00      -                   -                   -                   -                   -                   1,151,927.00      -                   -                   
เงินอุดหนุน 1,649,700.00      1,619,700.00      -                   1,619,700.00      65,000.00          -                   1,334,700.00      220,000.00        -                   -                   -                   -                   

รวมรายจ่าย 36,000,000.00 28,280,630.12 110,493.72 28,391,123.84 11,082,794.05 134,520.00 3,603,242.51 500,692.00 1,014,188.00 1,290,137.00 30,000.00 10,735,550.28 
รายรับ
ภาษีอากร 255,000.00        379,714.18        -                   379,714.18        
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 4,000.00            8,923.19            -                   8,923.19            
รายได้จากทรัพย์สิน 175,000.00        239,296.26        -                   239,296.26        
รายได้เบ็ดเตล็ด 16,000.00          2,197.91            -                   2,197.91            
ภาษีจัดสรร 17,550,000.00    18,877,804.07    -                   18,877,804.07    
เงินอุดหนุนท่ัวไป 18,000,000.00    16,434,953.00    -                   16,434,953.00    
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ -                   110,493.72        -                   110,493.72        

รวมรายรับ 36,000,000.00 36,053,382.33   -                 36,053,382.33   
รายรับสูงกว่าหรือ (ต ่ากว่า) รายจ่าย 7,662,258.49     

- 11 -
องค์การบริหารส่วนต่าบลท่าข้าม

งบแสดงผลการด่าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ต้ังแต่วันที  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที  30 กันยายน 2561

 รวมจ่ายจาก

เงินงบประมาณ

 รวมจ่ายจาก

เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจ

 รวม บริหารงานทั วไป
 การรักษาความ

สงบภายใน
สาธารณสุข  เคหะและชุมชน

 สร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

 การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

รายการ/หมวด ประมาณการ การศึกษา งบกลาง

(ลงช่ือ) .............................................
(นางสายชล   สุมาลี)
ผู้อ านวยการกองคลัง

(ลงช่ือ) ..............................................
(นายศุวิเชษฐ   ยี่ภู่ศรี)

ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

(ลงชื่อ) ..............................................
(นางศิริรัตน์ เอี่ยมสะอาด)

นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น



00110 00120 00210 00220 00240 00250 00260      หน่วย : บาท

รายจ่าย
งบกลาง 11,243,290.00    10,735,550.28    -                   -                   10,735,550.28    -                   -                   -                   -                   -                 -                  -              10,735,550.28     
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,743,920.00     2,657,520.00     -                   -                   2,657,520.00     2,657,520.00     -                   -                   -                   -                 -                  -              -                    
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 9,702,380.00     7,754,843.00     110,493.72        -                   7,865,336.72     5,943,896.72     -                   1,173,420.00     120,000.00        628,020.00      -                  -              -                    
ค่าตอบแทน 1,105,800.00     919,250.00        -                   -                   919,250.00        756,600.00        -                   -                   -                   162,650.00      -                  -              -                    
ค่าใช้สอย 3,042,070.00     974,657.00        -                   -                   974,657.00        224,680.00        100,570.00        320,927.00        141,042.00        19,228.00        138,210.00       30,000.00     -                    
ค่าวัสดุ 2,017,040.00     1,564,025.21     -                   -                   1,564,025.21     593,545.45        33,950.00          763,589.76        17,350.00          155,590.00      -                  -              -                    
ค่าสาธารณูปโภค 300,200.00        247,200.27        -                   -                   247,200.27        236,594.52        -                   10,605.75          -                   -                 -                  -              -                    
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1) 688,800.00        655,957.36        -                   200,000.00        855,957.36        604,957.36        -                   -                   2,300.00           48,700.00        -                  -              -                    
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (ก) (หมายเหตุ 2) 3,506,800.00     1,151,927.00     -                   5,176,922.18     6,328,849.18     -                   -                   -                   -                   -                 1,151,927.00    -              -                    
เงินอุดหนุน 1,649,700.00     1,619,700.00     -                   -                   1,619,700.00     65,000.00          -                   1,334,700.00     220,000.00        -                 -                  -              -                    

รวมรายจ่าย 36,000,000.00 28,280,630.12 110,493.72 5,376,922.18 33,768,046.02 11,082,794.05 134,520.00 3,603,242.51 500,692.00 1,014,188.00 1,290,137.00 30,000.00 10,735,550.28 
รายรับ
ภาษีอากร 255,000.00        379,714.18        -                   -                   379,714.18        
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 4,000.00           8,923.19           -                   -                   8,923.19           
รายได้จากทรัพย์สิน 175,000.00        239,296.26        -                   -                   239,296.26        
รายได้เบ็ดเตล็ด 16,000.00          2,197.91           -                   -                   2,197.91           
ภาษีจัดสรร 17,550,000.00    18,877,804.07    -                   -                   18,877,804.07    
เงินอุดหนุนท่ัวไป 18,000,000.00    16,434,953.00    -                   -                   16,434,953.00    
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ -                   110,493.72        -                   -                   110,493.72        

รวมรายรับ 36,000,000.00 36,053,382.33  -                 -                 36,053,382.33  
รายรับสูงกว่าหรือ (ต ่ากว่า) รายจ่าย 2,285,336.31    

 การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

 เคหะและชุมชน
 สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

- 12 -
องค์การบริหารส่วนต่าบลท่าข้าม

งบแสดงผลการด่าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ต้ังแต่วันที  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที  30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด ประมาณการ
 รวมจ่ายจาก

เงินงบประมาณ

 รวมจ่ายจาก
เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจ

 รวม บริหารงานทั วไป จ่ายจากเงินสะสม
 การรักษาความ

สงบภายใน
การศึกษา สาธารณสุข งบกลาง

(ลงชื่อ) .............................................
(นางสายชล   สุมาลี)
ผู้อ านวยการกองคลัง

(ลงช่ือ) ..............................................
(นายศุวิเชษฐ   ยี่ภู่ศรี)

ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

(ลงชื่อ) ..............................................
(นางศิริรัตน์ เอี่ยมสะอาด)

นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น



หมายเหตุ 1 หน่วย : บาท

ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินรายรับ

1 แบบหล่อลูกปูนทรงเหล่ียม 15x15x15ซม จ ำนวน 3 ชุด 30,000.00       

2 กล้องวงจรปิด (CCTV) จ ำนวน 4 ชุด 99,900.00       

3 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) ส ำหรับกระดำษขนำด A3 7,900.00         

4 เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer) แบบ Laser  Printer 5,000.00         

5 โต๊ะท ำงำนระดับ 1-2 จ ำนวน 6 โต๊ะ 15,300.00       

6 โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้ำขำว จ ำนวน 12 โต๊ะ 27,600.00       

7 โต๊ะเขียนแบบชนิดมีไฟส่อง 8,500.00         

8 เก้ำอ้ีส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำน จ ำนวน 6 ตัว 15,300.00       

9 เก้ำอ้ีส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีระดับหัวหน้ำส่วนงำน จ ำนวน 4 ตัว 31,600.00       

10 เคร่ืองปรับอำกำศ ขนำด 24,000 บีทียู 32,400.00       

11 เต็นท์ผ้ำใบทรงปิรำมิด 3x3x2.5 เมตร จ ำนวน 6 เต้นท์ 25,200.00       

12 เต็นท์ผ้ำใบทรงโค้ง 5x10x2.5 เมตร จ ำนวน 2 เต้นท์ 56,000.00       

13 ผ้ำคลุมเต้นท์ จ ำนวน 4 ผืน 56,000.00       

14 เก้ำอ้ีพลำสติก 58,000.00       

15 ซ่อมรถน้ ำ บภ-2596 39,560.00       

16 ซ่อมเคร่ืองดูดฝุ่น 1,000.00         

17 ซ่อมเคร่ืองตัดหญ้ำ 1,800.00         

18 ซ่อมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 9,000.00         

19 ซ่อมรถโตโยต้ำ กต-1730 12,180.43       

20 ซ่อมรถเครนไฮโดรลิค 82-0331 47,520.00       

21 ซ่อมกล้องวงจรปิด 52,954.30       

22 ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 5,500.00         

23 ซ่อมรถ กจ-9256 10,435.60       

24 ซ่อมรถ กค-3910 7,307.03         

รวมท้ังส้ิน        655,957.36    

  ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินสะสม

1 ระบบเสียงตำมสำย จ ำนวน 2 ชุด 200,000.00     

รวมท้ังส้ิน        200,000.00    

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2561
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หมายเหตุ 2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างจ่ายจากเงินรายรับ หน่วย : บาท

1 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 บ้านเขาดิน 88,927.00       

2 โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสาย หมู่ท่ี 9 บ้าน ก.ม.39 100,000.00      

3 โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสายหมู่ท่ี 3 บ้านโคกสูง 100,000.00      

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า บ้านวังปลาช่อน หมู่ท่ี 2 100,000.00      

5 โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก ซอยหัวเขา-ต้นยูคา บ้านท่าข้าม หมูท่ี 1 100,000.00      

6 โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขององค์การบริหารส่วนต้าบลท่าข้าม  หมู่ท่ี  4 161,000.00      

7 โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือกสายบ่อขยะ บ้านกุฏิพระ หมูท่ี 4 100,000.00      
8 โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก สายล้าหมีตาย (นานายฉลอง)บ้านตะกุดเป้า หมูท่ี 5 100,000.00      

9 โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือกสายคลองปอ บ้านดงแขวน  หมูท่ี 6 100,000.00      

10 โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือกซอยตาสนม บ้านหนองโก หมู่ท่ี  7 34,000.00       

11 โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือกซอยนิยดา บ้านหนองโก หมู่ท่ี  7 40,000.00       

12 โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ท่ี 8 บ้านตะกุดจ่ัน 28,000.00       

13 โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือกสายหลังวัดเขาบ่อทอง บ้านเขาบ่อทอง  หมู่ท่ี 10 100,000.00      
รวมท้ังส้ิน        1,151,927.00  
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องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2561



หมายเหตุ 2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างจ่ายจากเงินสะสม หน่วย : บาท

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 1 บ้านท่าข้าม ซอยทิพวรรณ 212,000.00     

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 2 บ้านวังปลาช่อน สายวังปลาช่อน – วังศาล 487,000.00     

3 โครงการซ่อมแซมถนนดิน ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ท่ี 3 บ้านโคกสูง ถนนเรียบคลองบานค่่า 245,000.00     

4 โครงการซ่อมแซมถนนดิน ด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ท่ี 3 บ้านโคกสูง ถนนเรียบคลองโก 245,000.00     

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 4 บ้านกุฏิพระ สายวัดป่าเขาช่องลม 492,000.00     

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 5 บ้านตะกุดเป้า สายตะกุดเป้า – หนองกลอย 492,000.00     

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 6 บ้านดงแขวน ซอยคุ้ม 3 ซอยสวนแตง 254,000.00     

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 6 บ้านดงแขวน ซอยคุ้ม 4 ซอยโคกไทรทอง 233,000.00     

9 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม หมู่ท่ี 7 บ้านหนองโก คลองโก 432,000.00     

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 9 บ้าน ก.ม.39 บ้านนายบุญทัน – ถนนใหญ่ 127,000.00     

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 10 บ้านเขาบ่อทอง สายข้างวัดเขาบ่อทอง 233,000.00     

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 10 บ้านเขาบ่อทอง สายหน้าบ้านนายไพโรจน์ 259,000.00     

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 11 บ้านเขาดิน สายบ้านนางจันทร์รอน – บ้านนายฉลอม 340,000.00     

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 11 บ้านเขาดิน สายเขาดิน – หนองกลอย 136,000.00     

15 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 1 บ้านท่าข้าม 121,922.18     

16 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบถังแชมแปญ หมูท่ี 8 บ้านตะกุดจ่ัน 499,000.00     

17 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบถังแชมแปญ  หมูท่ี 9 บ้าน ก.ม.39 369,000.00     

รวมท้ังส้ิน        5,176,922.18  
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หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินสะสม

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2561




