
หมายเหตุ ปี  2562 ปี 2561

ทรัพยีสินตามงบทรัพยีสิน 2 11,907,893.00   11,429,693.00   

สินทรัพยี

สินทรัพยีหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 31,175,867.31    29,808,528.71    

ลูกหนี้เงินยืม 4 -                  31,494.00         

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 5 1,022,396.02     -                  

ลูกหนี้ค้าภาษี 6 10,746.00         10,746.00         

ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ 7 17,880.00         18,000.00         

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 8 580,000.00        840,000.00        

รวมสินทรัพยีหมุนเวียน 32,806,889.33   30,708,768.71   

สินทรัพยีไมีหมุนเวียน

สินทรัพย้ไม้หมุนเวียนอื่น 9 -                  27,625.00         

รวมสินทรัพยีไมีหมุนเวียน -                  -                  

รวมสินทรัพยี 32,806,889.33   30,708,768.71   

ทุนทรัพยีสิน 2 11,907,893.00   11,429,693.00   

หน้ีสิน

หน้ีสินหมุนเวียน

รายจ้ายค้างจ้าย 10 2,527,418.54     3,083,516.08     

รายจ้ายผัดส้งใบส าคัญ -                  31,494.00         

เงินรับฝาก 11 2,735,423.03     4,396,601.18     

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 5,262,841.57    7,511,611.26    

รวมหน้ีสิน 5,262,841.57    7,511,611.26    

เงินสะสม

เงินสะสม 12 14,707,193.60    11,091,158.05    

เงินทุนส ารองเงินสะสม 12,836,854.16    12,133,624.40    

รวมเงินสะสม 27,544,047.76   23,224,782.45   

รวมหน้ีสินและเงินสะสม 32,806,889.33   30,736,393.71   

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงินเปีนสีวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นางยุพนิ  สมัตถะ)

ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช้อง รักษาราชการแทน นายกองค้การบริหารส้วนต าบลคอนสวรรค้

ปลัดองค้การบริหารส้วนต าบลคอนสวรรค้

องคีการบริหารสีวนต าบลคอนสวรรคี  อ าเภอคอนสวรรคี  จังหวัดชยัภมูิ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(นายเสกสรรค้  นราพงษ้) (นายณัฐพล  ปลายชัยภมูิ)



ขีอมลูทั่วไป

องค้การบริหารส้วนต าบลคอนสวรรค้ ต้ังอยู้ที่บ้านคอนสวรรค้ ต าบลคอนสวรรค้ จังหวดัชัยภมูิ  

มีพื้นที่ทั้งหมด 30,962.50 ไร้ หรือ 349.54 ตารางกโิลเมตร มีอาณาเขตติดต้อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต้อกบั ต าบลโคกมั่งงอย ต าบลศรีส าราญ  อ าเภอคอนสวรรค้ จังหวดัชัยภมูิ

ทิศใต้ ติดต้อกบั ต าบลยางหวาย อ าเภอคอนสวรรค้ จังหวดัชัยภมูิ

ทิศตะวนัออก ติดต้อกบั ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ้ จังหวดัขอนแก้น

ติดตะวนัตก ติดต้อกบั ต าบลบ้านโสก ต าบลยางหวาย อ าเภอคอนสวรรค้ จังหวดัชัยภมูิ

ประกอบด้วย 15 หมู้บ้าน มีประชากรทั้งหมด จ านวน 6,264 คน

-ชาย จ านวน 3,124 คน

-หญิง จ านวน 3,140 คน

หมายเหต ุ 1  สรปุนโยบายการบัญชทีี่ส าคัญ

1.1  หลักเกณฑ้ในการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน

      การบันทึกบัญชีเพื่อจัดท างบแสดงฐานะการเงินเป้นไปตามเกณฑ้เงินสด  และเกณฑ้คงค้าง 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑ้และวธิปีฏบิัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงาน 

การเงินขององค้กรปกครองส้วนท้องถิน่ ลงวนัที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวนัที่ 

21 มีนาคม 2561 และหนังสือส่ังการที่เกีย่วข้อง 

1.2  รายการเป้ดเผยอื่นใด 

ป้งบประมาณ 2562 องค้การบริหารส้วนต าบลคอนสวรรค้ อ าเภอคอนสวรรค้ จังหวดัชัยภมูิ

ได้ป้ดบัญชีรายรับรายจ้ายแล้วกบัยอดเงินสะสมประจ าป้ไว้ร้อยละสิบห้า เพื่อเป้นทุนส ารองเงินสะสม เป้นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว้าด้วยการรับเงิน การเบิกจ้ายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงินและการตรวจเงิน

ขององค้กรปกครองส้วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

องคีการบริหารสีวนต าบลคอนสวรรคี  อ าเภอคอนสวรรคี  จังหวัดชยัภมูิ

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562



หมายเหต ุ 2  งบทรัพยีสิน

2562 2561 2562 2561

ก.อสังหาริมทรัพยี รายได้ 8,752,093.00     8,303,693.00    

อาคารส านกังาน 739,000.00      359,000.00      เงินสะสม 3,124,000.00     3,124,000.00    

เงินที่มีผู้อุทิศให้ 2,000.00           2,000.00         

ส่ิงปลูกสร้าง 458,360.00      739,000.00      เงินอดุหนนุเฉพาะกจิ 29,800.00         

เสาธง 39,360.00        

ประตูเหล็กดัดและร้ัว 60,000.00        

ส้วนปรับปรุงอาคาร 205,100.00      

ข.สังหาริมทรัพยี

ครุภัณฑ้ยานพาหนะหนะขนส้ง 6,604,000.00    6,604,000.00    

ครุภัณฑ้ส ารวจ 58,710.00        58,710.00        

ครุภัณฑ้งานบ้านงานครัว 158,600.00      158,600.00      

ครุภัณฑ้ส านักงาน 1,571,287.00    1,548,587.00    

ครุภัณฑ้ไฟฟ้าและวิทยุ 381,180.00      381,180.00      

ครุภัณฑ้โฆษณาและเผยแพร้ 119,680.00      119,680.00      

ครุภัณฑ้วิทยาศาสตร้หรือการแพทย้ 262,000.00      262,000.00      

ครุภัณฑ้เคร่ืองดังเพลิง 152,200.00      152,200.00      

ครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้ 799,490.00      663,890.00      

ครุภัณฑ้ก้อสร้าง 24,006.00        24,006.00        

ครุภัณฑ้อื่น ๆ 259,480.00      259,480.00      

คุรภัณฑ้การเกษตร 85,000.00        

ครุภัณฑ้การศึกษา 29,800.00        

รวม 11,907,893.00 11,429,693.00 11,907,893.00  11,429,693.00 

ค าอธบิาย

     1. ทรัพย้สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนส ารองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นใดยกเว้น เงินกู้ 

ให้แสดงทรัพย้สินที่เป้นกรรมสิทธิ์ขององค้กรปกครองส้วนท้องถิ่นและองค้กรปกครองส้วนท้องถิ่นใช้ประโยชน้โดยตรง 

รวมทั้งทรัพย้สินที่ให้ยืมหรือเช้า ยกเว้นทรัพย้สินที่จัดไว้เพื่อเป้นการให้บริการสาธารณะ เช้น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป้นต้น 

     2. ทรัพย้สินที่ได้มาจากแหล้งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย้สินทุกประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

ประเภททรัพยีสิน
จ านวนเงนิ

ราคาทรัพยีสิน
แหลีงที่มาของทรัพยีสินทื้งหมด

องคีการบริหารสีวนต าบลคอนสวรรคี  อ าเภอคอนสวรรคี  จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ชือ่



หมายเหตุ  3  เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 2562 2561

เงินสด 1,903.00          -                  
เงินฝาก กรุงไทย ประเภทกระแสรายวนั เลขที ่3076061925     3,411,792.41 714,800.00        

ออมสิน ประเภทเงินฝากเผ่ือเรียก เลขที ่300034596100     7,243,595.78 4,799,398.85     
ออมสิน ประเภทเงินฝากเผ่ือเรียก เลขที ่20130580796         16,619.60 -                  

ธกส. ประเภทออมทรัพย้ เลขที ่015122716644   18,726,190.23 22,861,588.50    
ธกส. ประเภทออมทรัพย้ เลขที ่015122880104 869,511.64      605,994.30        
ธกส. ประเภทประจ า เลขที ่305124105514       836,254.65 826,747.06        
กรุงไทย ประเภทเงินฝากเผ่ือเรียก เลขที ่3073113339         70,000.00 -                  

รวม  31,175,867.31   29,808,528.71 

  

-                 

องคีการบริหารสีวนต าบลคอนสวรรคี  อ าเภอคอนสวรรคี  จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562



หมายเหต ุ 4  ลูกหน้ีเงนิยืม

ปี  2562

ชื่อ - สกุล  ผีูยมื แหลีงเงิน รายการ จ านวนเงนิ

-                 

ปี  2561

ชื่อ - สกุล  ผีูยมื แหลีงเงิน รายการ จ านวนเงนิ

นายณัฐพล  ปลายชัยภมูิ เงินงบประมาณ ค้าลงทะเบียนอบรม 1,500.00           

นายณรงค้  ประวนัเตา เงินงบประมาณ ค้าเดินทางไปราชการ 2,500.00           

นางสาวแววดาว  ผลภญิโญ เงินงบประมาณ ค้าลงทะเบียนอบรมฯ 7,746.00           

นายเสกสรร  นราพงษ้ เงินงบประมาณ ค้าเดินทางไปราชการ 6,048.00           

นายเสกสรร  นราพงษ้ เงินงบประมาณ ค้าลงทะเบียนอบรม 11,700.00         

นางขนิษฐา  รักษ้มณี เงินงบประมาณ ค้าเดินทางไปราชการ 2,000.00           

31,494.00        

องคีการบริหารสีวนต าบลคอนสวรรคี  อ าเภอคอนสวรรคี  จังหวัดชยัภมูิ

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น



หมายเหต ุ 5 รายไดีจากรัฐบาลคีางรับ

2562 2561

ภาษี พรบ.แผน ฯ 770,737.44   -             

ค้าธรรมเนียมรถยนต้ล้อเล่ือน 25,500.38     -             

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 226,100.00   

รวม ######## -             

หมายเหต ุ 6  ลกูหน้ีคีาภาษี

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

2562 1              6,426.00    2561 1            6,426.00      

1              6,426.00    1            6,426.00      

2562 1              4,320.00    2561 1            4,320.00      

1              4,320.00    1            4,320.00      

2              10,746.00  2            10,746.00     

หมายเหต ุ 7  ลกูหน้ีรายไดีอ่ีนๆ

2562 2561

ลูกหนี้ค้าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 17,880.00     18,000.00     

รวม 17,880.00     18,000.00     

รวม

รวม

รวมทั้งสิ้น

ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ลูกหนี้ภาษีป้าย

องคีการบริหารสีวนต าบลคอนสวรรคี  อ าเภอคอนสวรรคี  จังหวัดชยัภมูิ

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิน้สดุวันที่ 30 กันยายน 2562

2561

ประเภทลกูหน้ี

2562



หมายเหต ุ 8  ลกูหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชมุชน

ปี  2562

ชื่อ - สกุล  ผีูยืม โครงการทีย่มื จ านวนเงิน

นางสมใจ  ศรีสุวรรณ้ กลุ้มซ้ือแม้พันธุ้โค- กระบือ 60,000.00          

นายธวัช  พิมสิม กลุ้มซ้ือปุ้ยเพื่อจ าหน้าย ให้เกษตรเกษตร 40,000.00          

นายอมร  ทวีค า กลุ้มเล้ียงโคบ้านหนองชาติ 60,000.00          

นายทนงฤทธิ์  สุวรรณศรี กลุ้มผู้เล้ียงโค 60,000.00          

นายนิมติร  หรัิญค า กลุ้มเกษตรกรผู้ใช้ปุ้ย 40,000.00          

นายวิฑูรย้  คานชัยภมูิ กลุ้มเกษตรกรผู้ใช้ปุ้ย 40,000.00          

นายแสวง  ไกวัน กลุ้มผู้เล้ียงวัวเพื่อชุมชน 40,000.00          

นายศุภชัย  วิลัยวงศ้ กลุ้มผู้เล้ียงโค 80,000.00          

นางนารี  หมู้โยธา กลุ้มทอผ้าไหมมัดหมี่ 60,000.00          

นางโสภษิฐ้  เทิดคุณ กลุ้มผู้ใช้โรงสีข้าวชุมชน 60,000.00          

นายกรวร  เจริญบุตร กลุ้มเกษตรกรผู้ใช้ปุ้ย 40,000.00          

580,000.00      

ปี  2561

ชื่อ - สกุล  ผีูยืม โครงการทีย่มื จ านวนเงิน

นางสมใจ  ศรีสุวรรณ้ กลุ้มซ้ือแม้พันธุ้โค- กระบือ 80,000.00          

นายธวัช  พิมสิม กลุ้มซ้ือปุ้ยเพื่อจ าหน้าย ให้เกษตรเกษตร 80,000.00          

นายอมร  ทวีค า กลุ้มเล้ียงโคบ้านหนองชาติ 80,000.00          

นายทนงฤทธิ์  สุวรรณศรี กลุ้มผู้เล้ียงโค 80,000.00          

นายนิมติร  หรัิญค า กลุ้มเกษตรกรผู้ใช้ปุ้ย 80,000.00          

นายวิฑูรย้  คานชัยภมูิ กลุ้มเกษตรกรผู้ใช้ปุ้ย 60,000.00          

นายแสวง  ไกวัน กลุ้มผู้เล้ียงวัวเพื่อชุมชน 80,000.00          

นายศุภชัย  วิลัยวงศ้ กลุ้มผู้เล้ียงโค 80,000.00          

นางนารี  หมู้โยธา กลุ้มทอผ้าไหมมัดหมี่ 80,000.00          

นางโสภษิฐ้  เทิดคุณ กลุ้มผู้ใช้โรงสีข้าวชุมชน 80,000.00          

นายกรวร  เจริญบุตร กลุ้มเกษตรกรผู้ใช้ปุ้ย 60,000.00          

840,000.00      รวม

รวม

องคีการบริหารสีวนต าบลคอนสวรรคี  อ าเภอคอนสวรรคี  จังหวัดชัยภมูิ

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2562



หมายเหตุ 9 ลูกหน้ีอ่ืน

2562 2561

เงินขาดบญัชี -         ######

รวม -         ######

องคีการบริหารสีวนต าบลคอนสวรรคี  อ าเภอคอนสวรรคี  จังหวัดชยัภมูิ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2562
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หมายเหต ุ 10  รายจีายคีางจีาย

ปี 2562

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการวางท้อระบายน้ า คสล.(ช้วงจากบ้านนางวิไล มงคลล้ า 299,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน  บ้านนางวิไลรัตน้ เลิศฤทธิ์) บ้านคอนสวรรค้ ม.11

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการวางท้อระบายน้ าภายในหมู้บ้าน(ช้วงจากบ้านนางรุจิรา 99,500.00          

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน โรงสีนางกลุนี) บ้านโยยโพธิ์ ม.6

 

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการวางท้อระบายน้ าภายในหมุ้บ้าน สายจากบ้านครูจนัทร้เพ็ญ 269,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน บ้านคอนสวรรค้ ม.9

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการวางท้อระบายน้ าเพือ่การเกษตร(ช้วงจากหนองพกุ- 149,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน ล าห้วยเสียว)บ้านจอก ม.12

 

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก้อสร้างสะพานคนเดิน คสล.แบบ A (ช้วงล าห้วยเสียว 499,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน หลังโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ) ม.14

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก้อสร้างถนน คสล. (สายผ้านคุ้มโนนมูก)  499,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน บ้านคอนสวรรค้ ม.8

 

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการซ้อมแซมถนนเพือ่การเกษตรโดยลงลูกรัง (ช้วงจากนา 69,500.00          

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน นายเพิม่พนู มนต้ชัยภมูิ-นานางเต็มตา งามประเสริฐ)

บ้านจอก ม.1

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการซ้อมแซมถนนเพือ่การเกษตรโดยลงลูกรัง(ช้วงจากนา 79,500.00          

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน นายมานพ ต้อโชตินานางละเอยีด งามสิน) บ้านจอก ม.1

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการซ้อมแซมถนนเพือ่การเกษตรโดยลงลูกรัง(สายคลองจาน 59,500.00          

จ านวนเงนิแหลีงเงิน งาน หมวดแผนงาน

องคีการบริหารสีวนต าบลคอนสวรรคี  อ าเภอคอนสวรรคี  จังหวัดชยัภมูิ

ประเภท โครงการ

ส าหรับปี สิน้สดุวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ
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เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน ตลอดสาย) บ้านคอนสวรรค้ ม.15 

 

หมายเหต ุ 10  รายจีายคีางจีาย

ปี 2562

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก้อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังป้ดหน้าดิน(สายรอบวดั) 69,500.00          

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน  บ้านหนองโก หมู้ที่ 10

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการซ้อมแซมถนนดินโดยยกระดับให้สูงขึ้นพร้อมลงลูกรัง 50,500.00          

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน ปรับหน้าดิน(สายเชื่อมต้อกบัเขต อบต.บ้านโสก) บ้านจอก

ม.1

 

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการวางท้อระบายน้ าภายในหมู้บ้าน(จากบ้านนายเฮียม 292,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน เคยชัยภมูิ -บ้านนางดวงตา แต้งพงษ้)บ้านคอนสวรรค้ ม.8

เงินงบประมาณ งานระดับก้อนวัยเรียน งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบั ค้าวัสดุ ค้าอาหารเสริม (นม) โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 92,418.54          

และประถมศึกษา การศึกษา

2,527,418.54    

 

องค้การบริหารส้วนต าบลคอนสวรรค้  อ าเภอคอนสวรรค้  จังหวัดชัยภมูิ

แหลีงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงนิ

รวม

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สดุวันที่ 30 กันยายน 2562
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หมายเหต ุ 10  รายจีายคีางจีาย

ปี 2561

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าใช้สอย รายจ้ายเกีย่วเนื่องกบัการปฎบิัติราชการโครงการปรับปรุงซ้อมแซมระบบท้อส้งน้ า 489,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน ที่ไม้เข้าลักษณะรายจ้ายอืน่ ฯ สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านโนนโพธิ์ หมู้ที่ 6 และ หมู้ที่ 14

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 345,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน (สายส่ีแยกบ้านหนองทอน-บ้านนายขุนดง)

บ้านจอก หมู้ที่ 1

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการวางท้อระบายน้ าเพือ่การเกษตร 32,200.00          

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน (สายล าห้วยเสียว) บ้านจอก หมู้ที่ 2

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 165,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน (ช้วงจากบ้านนายสวัสด์ิ-เขตหมู้ที่ 12)

บ้านหนองชาติ หมู้ที่ 3

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 142,000.00        

โครงการแผนงานแหลีงเงิน งาน หมวด ประเภทรายจีาย จ านวนเงนิ



- 12 -

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน (สายยุทธศาสตร้) บ้านหนองทอน หมู้ที่ 4

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 138,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน (สายวัดป้าโพธิ์ศรีวนาราม-บ้านนางวิรัตน้)

บ้านโนนโพธิ์ หมู้ที่ 6

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนดินเพือ่การ 299,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน เกษตรโดยลงลูกรัง (ช้วงจากปากท้าแก

หนองแล้งและช้วงจากบ้านคอนสวรรค้-คุ้มโนนมูก) 

บ้านคอนสวรรค้ หมู้ที่ 8

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการวางท้อระบายน้ าภายในหมู้บ้านบ้านคอนสวรรค้ 137,500.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน (ช้วงจากบ้านนายหนูเจิม-บ้านนางละเอยีด)  หมู้ที่ 9

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 138,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน (ช้วงจากบ้านนายศุภชัย-บ้านนางนิตยา)

บ้านหนองโก หมู้ที่ 10

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนเพือ่การเกษตร 199,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน โดยลงลูกรัง (สายโคกดินแดง) บ้านหนองโก หมู้ที่ 10

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนเพือ่การเกษตร 248,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน โดยลงลูกรัง (สายห้วยขี้เหล็ก-โนนเถยีงนา

สายจากบ้านนางโชค-ห้วยขี้เหล็กและสาย

หนองอ้อ-ดอนโขมง) บ้านคอนสวรรค้ หมู้ที่ 11

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการวางท้อระบายน้ า (ช้วงจากบ้านนาง 99,000.00          

แหลีงเงิน จ านวนเงนิโครงการประเภทรายจีายหมวดงานแผนงาน
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เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน ประยงค้-ธนธรการยาง) บ้านจอก หมู้ที่ 13

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 345,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน (คุ้มหวัสะพาน) บ้านโนนโพธิ์ หมู้ที่ 14

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 207,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน (สายรอบกดุจระเข้) หมู้ที่ 15

เงินงบประมาณ งานระดับก้อนวัยเรียน งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบั ค้าวัสดุ ค้าอาหารเสริม (นม) โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 79,883.28          

และประถมศึกษา การศึกษา

เงินงบประมาณ งานระดับก้อนวัยเรียน งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบั ค้าวัสดุ ค้าอาหารเสริม (นม) โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 10,478.80          

และประถมศึกษา การศึกษา ศูนย้พฒันาเด็กเล็ก

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบั เงินอดุหนุน รายจ้ายเกีย่วเนื่องกบัการปฎบิัติราชการโครงการรณรงค้ป้องกนัและก าจัดโรคสัตว้ปลอดโรค 454.00              

สาธารณสุข ที่ไม้เข้าลักษณะรายจ้ายหมวดอืน่  คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบ้า ป้ 2561

เงินประมาณ รักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภยัฝ้ายพลเรือน ค้าใช้สอย รายจ้ายเกีย่วเนื่องกบัการปฎบิัติราชการค้าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยัสถานที่ราชการ 9,000.00           

และระงับอคัคีภยั ที่ไม้เข้าลักษณะรายจ้ายหมวดอืน่

3,083,516.08    

ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

รวม



หมายเหต ุ 10  รายจีายคีางจีาย

ปี 2561

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าใช้สอย รายจ้ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการโครงการปรับปรุงซ้อมแซมระบบท้อส้งน้ า 489,000.00         

เกีย่วกบัเคหะและชมุชน ที่ไม้เข้าลักษณะรายจ้ายอื่น ฯ สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านโนนโพธิ์ หมู้ที่ 6 และ หมู้ที่ 14

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้างค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 345,000.00         

เกีย่วกบัเคหะและชมุชน (สายส่ีแยกบ้านหนองทอน-บ้านนายขุนดง)

บ้านจอก หมู้ที่ 1

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้างค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการวางท้อระบายน้ าเพื่อการเกษตร 32,200.00          

เกีย่วกบัเคหะและชมุชน (สายล าห้วยเสียว) บ้านจอก หมู้ที่ 2

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้างค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 165,000.00         

เกีย่วกบัเคหะและชมุชน (ช้วงจากบ้านนายสวัสด์ิ-เขตหมู้ที่ 12)

บ้านหนองชาติ หมู้ที่ 3

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้างค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 142,000.00         

เกีย่วกบัเคหะและชมุชน (สายยุทธศาสตร้) บ้านหนองทอน หมู้ที่ 4

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้างค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 138,000.00         

เกีย่วกบัเคหะและชมุชน (สายวัดป้าโพธิ์ศรีวนาราม-บ้านนางวิรัตน้)

บ้านโนนโพธิ์ หมู้ที่ 6

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้างค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนดินเพื่อการ 299,000.00         

เกีย่วกบัเคหะและชมุชน เกษตรโดยลงลูกรัง (ช้วงจากปากท้าแก

หนองแล้งและช้วงจากบ้านคอนสวรรค้-คุ้มโนนมูก) 

บ้านคอนสวรรค้ หมู้ที่ 8

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการวางท้อระบายน้ าภายในหมู้บ้านบ้านคอนสวรรค้ 137,500.00         

เกีย่วกบัเคหะและชมุชน (ช้วงจากบ้านนายหนูเจิม-บ้านนางละเอียด)  หมู้ที่ 9

องคีการบริหารสีวนต าบลคอนสวรรคี  อ าเภอคอนสวรรคี  จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

งาน หมวด ประเภทรายจีาย โครงการแหลีงเงิน แผนงาน จ านวนเงนิ



หมายเหต ุ 10  รายจีายคีางจีาย

ปี 2561

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 138,000.00         

เกีย่วกบัเคหะและชมุชน (ช้วงจากบ้านนายศุภชัย-บ้านนางนิตยา)

บ้านหนองโก หมู้ที่ 10

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 199,000.00         

เกีย่วกบัเคหะและชมุชน โดยลงลูกรัง (สายโคกดินแดง) บ้านหนองโก หมู้ที่ 10

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 248,000.00         

เกีย่วกบัเคหะและชมุชน โดยลงลูกรัง (สายห้วยขี้เหล็ก-โนนเถยีงนา

สายจากบ้านนางโชค-ห้วยขี้เหล็กและสาย

หนองอ้อ-ดอนโขมง) บ้านคอนสวรรค้ หมู้ที่ 11

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการวางท้อระบายน้ า (ช้วงจากบ้านนาง 99,000.00          

เกีย่วกบัเคหะและชมุชน ประยงค้-ธนธรการยาง) บ้านจอก หมู้ที่ 13

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 345,000.00         

เกีย่วกบัเคหะและชมุชน (คุ้มหัวสะพาน) บ้านโนนโพธิ์ หมู้ที่ 14

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 207,000.00         

เกีย่วกบัเคหะและชมุชน (สายรอบกุดจระเข้) หมู้ที่ 15

เงินงบประมาณ งานระดับก้อนวัยเรียน งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั ค้าวัสดุ ค้าอาหารเสริม (นม) โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 79,883.28          

และประถมศึกษา การศึกษา

เงินงบประมาณ งานระดับก้อนวัยเรียน งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั ค้าวัสดุ ค้าอาหารเสริม (นม) โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 10,478.80          

และประถมศึกษา การศึกษา ศูนย้พัฒนาเด็กเล็ก

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั เงินอดุหนนุ รายจ้ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการโครงการรณรงค้ป้องกันและก าจัดโรคสัตว้ปลอดโรค 454.00              

ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

องคีการบริหารสีวนต าบลคอนสวรรคี  อ าเภอคอนสวรรคี  จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ประเภทรายจีาย โครงการแหลีงเงิน แผนงาน งาน จ านวนเงนิ

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

-2-

หมวด



สาธารณสุข ที่ไม้เข้าลักษณะรายจ้ายหมวดอื่น  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ป้ 2561

เงินประมาณ รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ้ายพลเรือน ค้าใช้สอย รายจ้ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการค้าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 9,000.00            

และระงับอคัคีภยั ที่ไม้เข้าลักษณะรายจ้ายหมวดอื่น

3,083,516.08     รวม



ปี 2562

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยการปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร้
พร้อมบดอัดเรียบ (สายหวัหนองทอน) บ้านหนองทอน หมู้ที่ 4

2,500.00            2,500.00      2,500.00        

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยการปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร้
พร้อมบดอัดเรียบ (สายล าห้วยเสียว-โนนกอก) บ้านหนองทอน หมู้ที่
 4

5,400.00            5,400.00      5,400.00        

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยการปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร้
พร้อมบดอัดเรียบ (สายนาเสียว-โนนเขวา) บ้านนาเสียว หมู้ที่ 5

37,500.00          37,500.00      37,500.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโนนกอก) บ้านโนน
โพธิ์ หมู้ที่ 6

210,800.00         210,800.00     210,800.00     

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยการปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร้
พร้อมบดอัดเรียบ (สายเรียบล าน้ าก่ า) บ้านโนนโพธิ์ หมู้ที่ 6

31,500.00          31,500.00      31,500.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยการปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร้
พร้อมบดอัดเรียบ (สายสายวัดป้า-บ้อขยะ-หนองหวาย) บ้านโนน
โพธิ์ หมู้ที่ 6

9,000.00            9,000.00      9,000.00        

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยการปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร้
พร้อมบดอัดเรียบ (สายหนองพระนาง-ฝายกกสีเสียด) บ้านโนนโพธิ์
 หมู้ที่ 6

18,000.00          18,000.00      18,000.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยการปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร้
พร้อมบดอัดเรียบ (สายจากบ้านนางทองปน - โนนกอก) บ้านโนน
โพธิ์ หมู้ที่ 6

42,600.00          42,600.00      42,600.00      

 จ านวนเงนิที่
ไดีรับอนุมัติ

 กีอหน้ีผูกพัน เบิกจีายแลีว คงเหลอื ยังไมีไดีกีอหน้ี

องคีการบริหารสีวนต าบลคอนสวรรคี  อ าเภอคอนสวรรคี  จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2562

รายละเอียดแนบทีายหมายเหตุ  13  เงนิสะสม

หมวด ประเภท โครงการ



ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยการปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร้
พร้อมบดอัดเรียบ (สายรอบหนองหวาย) บ้านโนนโพธิ์ หมู้ที่ 6

9,000.00            9,000.00        9,000.00        

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการก้อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาป้ด 
(ช้วงจากบ้านางล าดวน-บ้านนายพร้อม) บ้านโนนขุนทิพย้ หมู้ที่ 7

412,200.00         412,200.00     412,200.00     

ปี 2562

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการก้อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาป้ด 
(ช้วงจากบ้านนางสุมน-บ้านนางสุดใจ) บ้านโนนขุนทิพย้ หมู้ที่ 7

121,000.00         121,000.00     121,000.00     

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยการปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร้
พร้อมบดอัดเรียบ (สายบ้านโนนขุนทิพย้-หนองทอน) บ้านโนนขุน
ทิพย้ หมู้ที่ 7

11,770.00          11,770.00      11,770.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยยกร้องพูนดินพร้อมวางท้อระบายน้ า 
จ านวน 2 จุด บ้านโนนขุนทิพย้ หมู้ที่ 7

119,300.00         119,300.00     119,300.00     

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยยกร้องพูนดินพร้อมลงลูกรังบด
อดัเรียบ (เชือ่มหนองบกัขี้) บ้านคอนสวรรค้ หมู้ที่ 8

36,000.00          36,000.00      36,000.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยการปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร้
พร้อมบดอัดเรียบ (สายคลองงูเหลือม-หนองหมากขี)้ บ้านคอน
สวรรค้  หมู้ที่ 8

109,200.00         109,200.00     109,200.00     

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยขุนจันทร้) บ้านคอน
สวรรค้ หมู้ที่ 9

65,200.00          65,200.00      65,200.00      
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องคีการบริหารสีวนต าบลคอนสวรรคี  อ าเภอคอนสวรรคี  จังหวัดชัยภูมิ

ยังไมีไดีกีอหน้ี

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2562

 จ านวนเงนิที่
ไดีรับอนุมัติ

 กีอหน้ีผูกพัน เบิกจีายแลีว คงเหลอืหมวด ประเภท โครงการ



ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยการปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร้
พร้อมบดอัดเรียบ (สายดอนโขมง-สวนหม้อน)  บ้านคอนสวรรค้ 
หมู้ที่ 9

18,000.00          18,000.00      18,000.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการวางท้อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร (ทาง
ขึน้ลงหนองแวงสาธารณะ) บ้านคอนสวรรค้ หมู้ที่ 9

21,600.00          21,600.00      21,600.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยการปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร้
พร้อมบดอัดเรียบ (สายหนองโก-โคกดินแดง) บ้านหนองโก หมู้ที่ 10

41,700.00          41,700.00      41,700.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยการปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร้
พร้อมบดอัดเรียบ (สายหนองขีซี้) บ้านหนองโก หมู้ที่ 10

9,900.00            9,900.00      9,900.00        

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการวางท้อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู้บ้าน บ้าน
หนองโก หมู้ที่ 10

43,700.00          43,700.00      43,700.00      
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ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนดินพร้อมลงลูกรังป้ดหน้า บ้านหนอง
โก หมู้ที่ 10

24,700.00          24,700.00      24,700.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายทินกร ถึง
บ้านนางนิตยา มีหนองใหญ้) บ้านคอนสวรรค้ หมู้ที่ 11

102,200.00         102,200.00     102,200.00     

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยปรับเกรดเดอร้พร้อมลงลูกรัง
บดอดัเรียบ (สายโนนเถยีงนา-ล าห้วยขี้เหล็ก) บ้านคอนสวรรค้ หมู้ที่
 11

33,300.00          33,300.00      33,300.00      
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หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2562
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องคีการบริหารสีวนต าบลคอนสวรรคี  อ าเภอคอนสวรรคี  จังหวัดชัยภูมิ

คงเหลอื ยังไมีไดีกีอหน้ีหมวด ประเภท โครงการ
 จ านวนเงนิที่
ไดีรับอนุมัติ

 กีอหน้ีผูกพัน เบิกจีายแลีว



ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยปรับเกรดเดอร้พร้อมลงลูกรัง
บดอดัเรียบ (สายเรียบล าห้วยขี้เหล็ก) บ้านคอนสวรรค้ หมู้ที่ 11

38,400.00          38,400.00      38,400.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยปรับเกรดเดอร้พร้อมลงลูกรัง
บดอดัเรียบ (สายเรียบล าห้วยเสียวและสายไปล าห้วยโสก) บ้านจอก
 หมู้ที่ 12

57,000.00          57,000.00      57,000.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมคันดินล าห้วยดู้ บ้านจอก หมู้ที่ 12 6,300.00            6,300.00        6,300.00        

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยปรับเกรดเดอร้พร้อมลงลูกรัง
บดอดัเรียบ (สายหลังร้านวิวัฒน้เสาปูนเรียบหลังบ้านนายศักด์ิชาย)
 บ้านจอก หมู้ที่ 13

9,600.00            9,600.00        9,600.00        

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยปรับเกรดเดอร้พร้อมลงลูกรัง
บดอดัเรียบ (สายไปหนองหลวง) บ้านโนนโพธิ์ หมู้ที่ 14

66,000.00          66,000.00      66,000.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนโพธิ์ หมู้ที่ 14 43,300.00          43,300.00      43,300.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยปรับเกรดเดอร้พร้อมลงลูกรัง
บดอดัเรียบ (สายไปหนองช้าง) บ้านโนนโพธิ์ หมู้ที่ 14

30,300.00          30,300.00      30,300.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมคันดินล าห้วยเสียวที่ช ารุดเสียหาย บ้าน
โนนโพธิ์ หมู้ที่ 14

7,100.00            7,100.00        7,100.00        

ปี 2562
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องคีการบริหารสีวนต าบลคอนสวรรคี  อ าเภอคอนสวรรคี  จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2562

รายละเอียดแนบทีายหมายเหตุ  13  เงนิสะสม

หมวด ประเภท โครงการ
 จ านวนเงนิที่
ไดีรับอนุมัติ

 กีอหน้ีผูกพัน เบิกจีายแลีว คงเหลอื ยังไมีไดีกีอหน้ี



ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยปรับเกรดเดอร้พร้อมลงลูกรัง
บดอดัเรียบ (สายหวัสะพาน-โนนสยอง) บ้านโนนโพธิ์ หมู้ที่ 14

12,000.00          12,000.00      12,000.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกุดจระเข้-เชือ่ม
ถนนลาดยางไปชวีงัเวนิ) บ้านคอนสวรรค้ หมู้ที่ 15

108,600.00         108,600.00     108,600.00     

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยปรับเกรดเดอร้พร้อมลงลูกรัง
บดอดัเรียบ (สายเรียบล าช-ีหนองมน) บ้านคอนสวรรค้ หมู้ที่ 15

33,000.00          33,000.00      33,000.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยปรับเกรดเดอร้พร้อมลงลูกรัง
บดอดัเรียบ (สายคลองบ้าน) บ้านคอนสวรรค้ หมู้ที่ 15

33,000.00          33,000.00      33,000.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการก้อสร้างท้อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการระบาย
น้ า (หนองมน) บ้านคอนสวรรค้ หมู้ที่ 15

151,600.00         151,600.00     151,600.00     

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยปรับเกรดเดอร้พร้อมลงลูกรัง
บดอดัเรียบ (สายคลองกดุ-หนองหอย-หนองอ้อ)  บ้านคอนสวรรค้ 
หมู้ที่ 15

33,000.00          33,000.00      33,000.00      

2,165,270.00     26,800.00   -              2,165,270.00 2,138,470.00 รวม



รายละเอียดแนบทีายหมายเหตุ  13  เงนิสะสม

ปี  2561

หมวด ประเภท โครงการ
 จ านวนเงนิที่
ไดีรับอนุมัติ

กีอหน้ีผูกพัน เบิกจีายแลีว คงเหลอื ยังไมีไดีกีอหน้ี

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู้ที่ 1      500,000.00 -            -             500,000.00    500,000.00     

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู้ที่ 4      144,000.00 -            -             144,000.00    144,000.00     

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง หมู้ที่ 5      100,000.00 -            -             100,000.00    100,000.00     

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง หมู้ที่ 6      228,000.00 -            -             228,000.00    228,000.00     

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง หมู้ที่ 7       62,400.00 -            -             62,400.00      62,400.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง หมู้ที่ 8      218,000.00 -            -             218,000.00    218,000.00     

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง หมู้ที่ 9       51,000.00 -            -             51,000.00      51,000.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง หมู้ที่ 10      105,000.00 -            -             105,000.00    105,000.00     

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง หมู้ที่ 11       78,000.00 -            -             78,000.00      78,000.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง หมู้ที่ 13       58,000.00 -            -             58,000.00      58,000.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง หมู้ที่ 14      108,000.00 -            -             108,000.00    108,000.00     

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง หมู้ที่ 15      163,000.00 -            -             163,000.00    163,000.00     

องคีการบริหารสีวนต าบลคอนสวรรคี  อ าเภอคอนสวรรคี  จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2562



รายละเอียดแนบทีายหมายเหตุ  13  เงนิสะสม

ปี  2561

หมวด ประเภท โครงการ
 จ านวนเงนิที่
ไดีรับอนุมัติ

กีอหน้ีผูกพัน เบิกจีายแลีว คงเหลอื ยังไมีไดีกีอหน้ี

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง หมู้ที่ 1       68,000.00 -            -             68,000.00      68,000.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยยกระดับถนนให้สูงขึ้นพร้อมลงลูกรัง
ป้ดหน้า หมู้ที่ 2

      51,000.00 -            -             51,000.00      51,000.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยยกระดับถนนให้สูงขึ้นพร้อมลงลูกรัง
ป้ดหน้า หมู้ที่ 4

38,000.00      -            -             38,000.00      38,000.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการเสริมหลังถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู้ที่ 10 (สายภายใน
หมู้บ้าน)

70,000.00      -            -             70,000.00      70,000.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง หมู้ที่ 10 
(สายเรียบห้วยท้ายบ้าน)

39,000.00      -            -             39,000.00      39,000.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง
ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการจ้างเหมารถแท็กเตอร้ล้อยางปรับเกรดพื้นที่หลัง อบต.คอน
สวรรค้ หมู้ที่ 9

27,600.00      -            -             27,600.00      27,600.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง
ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมไหล้ถนนเพื่อการเกษตรที่ช ารุดเสียหาย 
หมู้ที่ 14

21,000.00      -            -             21,000.00      21,000.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนลาดยางภายในหมู้ทบ้านโดย
ยางพาราแอสฟ้ลท้ติก หมู้ที่ 11

500,000.00     -            -             500,000.00    500,000.00     

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง
ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนพร้อมลงลูกรังเพื่อนการเกษตร บ้าน
หนองชาติ หมู้ที่ 3

39,000.00      -            -             39,000.00      39,000.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู้ที่ 11 106,000.00     -            -             106,000.00    106,000.00     

2,775,000.00 -           -            ######## 2,775,000.00 

ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2562

รวม

-2-

องคีการบริหารสีวนต าบลคอนสวรรคี  อ าเภอคอนสวรรคี  จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ



หมายเหต ุ 10  รายจีายคีางจีาย

ปี 2562

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการวางท้อระบายน้ า คสล.(ช้วงจากบ้านนางวิไล มงคลล้ า 299,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน  บ้านนางวิไลรัตน้ เลิศฤทธิ์) บ้านคอนสวรรค้ ม.11

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการวางท้อระบายน้ าภายในหมู้บ้าน(ช้วงจากบ้านนางรุจิรา 99,500.00          

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน โรงสีนางกลุนี) บ้านโยยโพธิ์ ม.6

 

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการวางท้อระบายน้ าภายในหมุ้บ้าน สายจากบ้านครูจนัทร้เพ็ญ 269,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน บ้านคอนสวรรค้ ม.9

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการวางท้อระบายน้ าเพือ่การเกษตร(ช้วงจากหนองพกุ- 149,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน ล าห้วยเสียว)บ้านจอก ม.12

 

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก้อสร้างสะพานคนเดิน คสล.แบบ A (ช้วงล าห้วยเสียว 499,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน หลังโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ) ม.14

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก้อสร้างถนน คสล. (สายผ้านคุ้มโนนมูก)  499,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน บ้านคอนสวรรค้ ม.8

 

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการซ้อมแซมถนนเพือ่การเกษตรโดยลงลูกรัง (ช้วงจากนา 69,500.00          

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน นายเพิม่พนู มนต้ชัยภมูิ-นานางเต็มตา งามประเสริฐ)

บ้านจอก ม.1

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการซ้อมแซมถนนเพือ่การเกษตรโดยลงลูกรัง(ช้วงจากนา 79,500.00          

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน นายมานพ ต้อโชตินานางละเอยีด งามสิน) บ้านจอก ม.1

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการซ้อมแซมถนนเพือ่การเกษตรโดยลงลูกรัง(สายคลองจาน 59,500.00          

องคีการบริหารสีวนต าบลคอนสวรรคี  อ าเภอคอนสวรรคี  จังหวัดชยัภมูิ

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สดุวันที่ 30 กันยายน 2562

แหลีงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงนิ



เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน ตลอดสาย) บ้านคอนสวรรค้ ม.15 

 

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก้อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังป้ดหน้าดิน(สายรอบวดั) 69,500.00          

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน  บ้านหนองโก หมู้ที่ 10

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการซ้อมแซมถนนดินโดยยกระดับให้สูงขึ้นพร้อมลงลูกรัง 50,500.00          

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน ปรับหน้าดิน(สายเชื่อมต้อกบัเขต อบต.บ้านโสก) บ้านจอก

ม.1

 

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการวางท้อระบายน้ าภายในหมู้บ้าน(จากบ้านนายเฮียม 292,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน เคยชัยภมูิ -บ้านนางดวงตา แต้งพงษ้)บ้านคอนสวรรค้ ม.8

เงินงบประมาณ งานระดับก้อนวัยเรียน งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบั ค้าวัสดุ ค้าอาหารเสริม (นม) โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 92,418.54          

และประถมศึกษา การศึกษา

2,527,418.54    รวม



หมายเหต ุ 10  รายจีายคีางจีาย

ปี 2561

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าใช้สอย รายจ้ายเกีย่วเนื่องกบัการปฎบิัติราชการโครงการปรับปรุงซ้อมแซมระบบท้อส้งน้ า 489,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน ที่ไม้เข้าลักษณะรายจ้ายอืน่ ฯ สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านโนนโพธิ์ หมู้ที่ 6 และ หมู้ที่ 14

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 345,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน (สายส่ีแยกบ้านหนองทอน-บ้านนายขุนดง)

 บ้านจอก หมู้ที่ 1

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการวางท้อระบายน้ าเพือ่การเกษตร 32,200.00          

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน (สายล าห้วยเสียว) บ้านจอก หมู้ที่ 2

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 165,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน (ช้วงจากบ้านนายสวัสด์ิ-เขตหมู้ที่ 12)

บ้านหนองชาติ หมู้ที่ 3

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 142,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน (สายยุทธศาสตร้) บ้านหนองทอน หมู้ที่ 4

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 138,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน (สายวัดป้าโพธิ์ศรีวนาราม-บ้านนางวิรัตน้)

บ้านโนนโพธิ์ หมู้ที่ 6

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนดินเพือ่การ 299,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน เกษตรโดยลงลูกรัง (ช้วงจากปากท้าแก

หนองแล้งและช้วงจากบ้านคอนสวรรค้-คุ้มโนนมูก) 

บ้านคอนสวรรค้ หมู้ที่ 8

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการวางท้อระบายน้ าภายในหมู้บ้านบ้านคอนสวรรค้ 137,500.00        

จ านวนเงนิแหลีงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจีาย โครงการ



เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน (ช้วงจากบ้านนายหนูเจิม-บ้านนางละเอยีด)  หมู้ที่ 9

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 138,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน (ช้วงจากบ้านนายศุภชัย-บ้านนางนิตยา)

บ้านหนองโก หมู้ที่ 10

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนเพือ่การเกษตร 199,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน โดยลงลูกรัง (สายโคกดินแดง) บ้านหนองโก หมู้ที่ 10

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนเพือ่การเกษตร 248,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน โดยลงลูกรัง (สายห้วยขี้เหล็ก-โนนเถยีงนา

สายจากบ้านนางโชค-ห้วยขี้เหล็กและสาย

หนองอ้อ-ดอนโขมง) บ้านคอนสวรรค้ หมู้ที่ 11

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการวางท้อระบายน้ า (ช้วงจากบ้านนาง 99,000.00          

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน ประยงค้-ธนธรการยาง) บ้านจอก หมู้ที่ 13

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 345,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน (คุ้มหวัสะพาน) บ้านโนนโพธิ์ หมู้ที่ 14

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 207,000.00        

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน (สายรอบกดุจระเข้) หมู้ที่ 15

เงินงบประมาณ งานระดับก้อนวัยเรียน งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบั ค้าวัสดุ ค้าอาหารเสริม (นม) โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 79,883.28          

และประถมศึกษา การศึกษา

เงินงบประมาณ งานระดับก้อนวัยเรียน งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบั ค้าวัสดุ ค้าอาหารเสริม (นม) โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 10,478.80          

และประถมศึกษา การศึกษา ศูนย้พฒันาเด็กเล็ก

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบั เงินอดุหนุน รายจ้ายเกีย่วเนื่องกบัการปฎบิัติราชการโครงการรณรงค้ป้องกนัและก าจัดโรคสัตว้ปลอดโรค 454.00              

สาธารณสุข ที่ไม้เข้าลักษณะรายจ้ายหมวดอืน่  คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบ้า ป้ 2561

เงินประมาณ รักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภยัฝ้ายพลเรือน ค้าใช้สอย รายจ้ายเกีย่วเนื่องกบัการปฎบิัติราชการค้าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยัสถานที่ราชการ 9,000.00           

และระงับอคัคีภยั ที่ไม้เข้าลักษณะรายจ้ายหมวดอืน่

3,083,516.08    

ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

รวม













 



หมายเหต ุ11 เงินรับฝาก 2562 2561

ภาษีหัก ณ ที่จ้าย 14,019.53       4,582.59        

ส้วนลดในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 6% 5,246.79        5,012.82        

เงินประกนัสัญญา 72,765.00       425,005.00     

เงินทนุโครงการเศรษฐกจิชมุชน 1,449,511.64   1,445,994.30  

เงินรอคืนจงัหวัด - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ป้งบประมาณ 2559 787,500.00     2,349,900.00  

เงินรอคืนจงัหวัด - เงินอุดหนุนค้าจ้างประจ าบุคลากรถ้ายโอน ป้งบประมาณ 2559 และ 2560 -               6,449.40        

เงินรอคืนจงัหวัด - เงินอุดหนุนยาเสพติด ป้งบประมาณ 2559 39,000.00       39,000.00      

เงินรอคืนจงัหวัด - ค้าปรับโครงการก้อสร้างอาคารศูนย้พัฒนาเด็กเล็ก ป้งบประมาณ 2560 -               55,080.00      

เงินรอคืนจงัหวัด - เงินค้าปรับโครงการซ้อมแซมสถานีสูบน้ า ป้งบประมาณ 2559 -               12,600.00      

เงินรอคืนจงัหวัด - เงินอุดหนุนโครงการเลิกเหล้า ป้งบประมาณ 2559 6,280.00        6,280.00        

เงินรอคืนจงัหวัด - เงินอุดหนุนศูนย้พัฒนาครอบครัว ป้งบประมาณ 2559 -               10,000.00      

ค้ารักษาพยาบาล 100.00           100.00          

ค้ากระแสไฟฟ้าสถานนีสูบน้ า 21,897.07       6,597.07        

เงินรอคืนจงัหวัด - เงินโครงการกิจกรรมฟ้้นฟู ฯ ป้งบประมาณ 2561 -               30,000.00      

ค้าปรับหน้าฎีกา 1,400.00        

ส้วนลด 6 % 1,108.00        

รับฝากอื่น ๆ หลักประกนัสัญญา 31,290.00       

เงินรับฝาก - ประกนัสัญญา -               

เงินรับฝาก - ประกนัสัญญา 305,305.00     

รวม 2,735,423.03  4,396,601.18 

องคีการบริหารสีวนต าบลคอนสวรรคี  อ าเภอคอนสวรรคี  จังหวัดชยัภมูิ

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิน้สดุวันที่ 30 กันยายน 2562



หมายเหตุ  13  เงนิสะสม

11,091,158.05   9,966,371.14    

รายรับจริงสูงกว้ารายจ้ายจริง 4,688,198.43               3,505,717.15  

หัก  25 % ของรายรับจริงสูงกว้ารายจ้ายจริง

      (เงินทุนส ารองเงินสะสม) 703,229.76                 876,429.29    

บวก รายรับจริงสูงกว้ารายจ้ายจริงหลังหกัเงินทนุส ารองเงินสะสม 3,984,968.67  2,629,287.86     

รายได้ค้างจ้าย 10,298.50      -                  

เงินฝากเกนิบัญชี 272.03          -                  

รายจ้ายผัดใบส้งใบส าคัญ 35,094.00      -                 -                  

รับเงินคืนเช็คค้างจ้าย ป้ 60,61 5,365.61        43,087.34         

รับคืนเงินเบีย้ยงัชีพผู้สูงอาย ุป้ 2560 -               2,600.00           

รายจ้ายค้างจ้าย -               -                 833,261.71        

รับคืนเช็คค้างจ้าย ป้ 61 44,420.00      350.00             

ปรับปรุงรายการเงินรอคืนจังหวดั- ค้าปรับโครงการก้อสร้างอาคารศูนย้พัฒนาเด็กเล็ก ป้ 60 -               1,200.00           

หัก จ้ายขาดเงินสะสม 464,383.26     3,616,035.55     2,385,000.00      1,124,786.91     

เงินสะสม 30 กนัยายน 2561 14,707,193.60   11,091,158.05   

เงินสะสม  30  กนัยายน 2561  ประกอบด้วย 2562 2561

1.  ลูกหนี้ค้าภาษี 10,746.00         10,746.00         

2.  ลูกหนี้รายได้อืน่(ค้าธรรมเนียมขยะมูลฝอย) 17,800.00         18,000.00         

3.  เงินขาดบัญชี -                 27,625.00         

4.  เงินสะสมทีส่ามารถน าไปใช้ได้ 14,678,647.60   11,034,787.05    

14,707,193.60  11,091,158.05  

2562 2561

ทัง้นี้  ได้รับอนุมัติให้จ้ายเงินสะสมทีอ่ยู้ระหว้างด าเนินการจ านวน 2,165,270.00     2,775,000.00     

และจะเบกิจ่ายในป่งบประมาณต่อไป  ตามรายละเอยีดแนบท่ายหมายเหตุ 12

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561

2562 2561

องคีการบริหารสีวนต าบลคอนสวรรคี  อ าเภอคอนสวรรคี  จงัหวัดชยัภมูิ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2562
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รายละเอียดแนบทีายหมายเหตุ  13  เงนิสะสม

ปี  2561

หมวด ประเภท โครงการ
 จ านวนเงนิที่
ไดีรับอนุมัติ

กีอหน้ีผูกพัน เบิกจีายแลีว คงเหลอื ยังไมีไดีกีอหน้ี

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู้ที่ 1      500,000.00 -              -               500,000.00     500,000.00     

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู้ที่ 4      144,000.00 -              -               144,000.00     144,000.00     

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง หมู้ที่ 5      100,000.00 -              -               100,000.00     100,000.00     

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง หมู้ที่ 6      228,000.00 -              -               228,000.00     228,000.00     

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง หมู้ที่ 7       62,400.00 -              -               62,400.00      62,400.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง หมู้ที่ 8      218,000.00 -              -               218,000.00     218,000.00     

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง หมู้ที่ 9       51,000.00 -              -               51,000.00      51,000.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง หมู้ที่ 10      105,000.00 -              -               105,000.00     105,000.00     

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง หมู้ที่ 11       78,000.00 -              -               78,000.00      78,000.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง หมู้ที่ 13       58,000.00 -              -               58,000.00      58,000.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง หมู้ที่ 14      108,000.00 -              -               108,000.00     108,000.00     

องคีการบริหารสีวนต าบลคอนสวรรคี  อ าเภอคอนสวรรคี  จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2562
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หมวด ประเภท โครงการ
 จ านวนเงนิที่
ไดีรับอนุมัติ

กีอหน้ีผูกพัน เบิกจีายแลีว คงเหลอื ยังไมีไดีกีอหน้ี

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง หมู้ที่ 15      163,000.00 -              -               163,000.00     163,000.00     

รายละเอียดแนบทีายหมายเหตุ  13  เงนิสะสม

ปี  2561

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง หมู้ที่ 1       68,000.00 -              -               68,000.00      68,000.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยยกระดับถนนให้สูงขึ้นพร้อมลงลูกรัง
ป้ดหน้า หมู้ที่ 2

      51,000.00 -              -               51,000.00      51,000.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยยกระดับถนนให้สูงขึ้นพร้อมลงลูกรัง
ป้ดหน้า หมู้ที่ 4

38,000.00      -              -               38,000.00      38,000.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการเสริมหลังถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู้ที่ 10 (สายภายใน
หมู้บ้าน)

70,000.00      -              -               70,000.00      70,000.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง หมู้ที่ 10 
(สายเรียบห้วยท้ายบ้าน)

39,000.00      -              -               39,000.00      39,000.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง
ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการจ้างเหมารถแท็กเตอร้ล้อยางปรับเกรดพื้นที่หลัง อบต.คอน
สวรรค้ หมู้ที่ 9

27,600.00      -              -               27,600.00      27,600.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง
ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมไหล้ถนนเพื่อการเกษตรที่ช ารุดเสียหาย 
หมู้ที่ 14

21,000.00      -              -               21,000.00      21,000.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนลาดยางภายในหมู้ทบ้านโดย
ยางพาราแอสฟ้ลท้ติก หมู้ที่ 11

500,000.00     -              -               500,000.00     500,000.00     

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2562

-2-

องคีการบริหารสีวนต าบลคอนสวรรคี  อ าเภอคอนสวรรคี  จังหวัดชัยภูมิ
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หมวด ประเภท โครงการ
 จ านวนเงนิที่
ไดีรับอนุมัติ

กีอหน้ีผูกพัน เบิกจีายแลีว คงเหลอื ยังไมีไดีกีอหน้ี

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง
ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนพร้อมลงลูกรังเพื่อนการเกษตร บ้าน
หนองชาติ หมู้ที่ 3

39,000.00      -              -               39,000.00      39,000.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู้ที่ 11 106,000.00     -              -               106,000.00     106,000.00     

2,775,000.00 -             -              2,775,000.00 2,775,000.00 รวม
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ปี 2562

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยการปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร้
พร้อมบดอัดเรียบ (สายหวัหนองทอน) บ้านหนองทอน หมู้ที่ 4

2,500.00            2,500.00        2,500.00        

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยการปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร้
พร้อมบดอัดเรียบ (สายล าห้วยเสียว-โนนกอก) บ้านหนองทอน หมู้ที่
 4

5,400.00            5,400.00        5,400.00        

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยการปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร้
พร้อมบดอัดเรียบ (สายนาเสียว-โนนเขวา) บ้านนาเสียว หมู้ที่ 5

37,500.00          37,500.00      37,500.00    

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโนนกอก) บ้านโนน
โพธิ์ หมู้ที่ 6

210,800.00         210,800.00     210,800.00   

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยการปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร้
พร้อมบดอัดเรียบ (สายเรียบล าน้ าก่ า) บ้านโนนโพธิ์ หมู้ที่ 6

31,500.00          31,500.00      31,500.00    

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยการปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร้
พร้อมบดอัดเรียบ (สายสายวัดป้า-บ้อขยะ-หนองหวาย) บ้านโนน
โพธิ์ หมู้ที่ 6

9,000.00            9,000.00        9,000.00        

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยการปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร้
พร้อมบดอัดเรียบ (สายหนองพระนาง-ฝายกกสีเสียด) บ้านโนนโพธิ์
 หมู้ที่ 6

18,000.00          18,000.00      18,000.00    

องคีการบริหารสีวนต าบลคอนสวรรคี  อ าเภอคอนสวรรคี  จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2562

รายละเอียดแนบทีายหมายเหตุ  13  เงนิสะสม

คงเหลอื ยังไมีไดีกีอหน้ีหมวด โครงการ เบิกจีายแลีวประเภท
 จ านวนเงนิที่
ไดีรับอนุมัติ

 กีอหน้ีผูกพัน
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คงเหลอื ยังไมีไดีกีอหน้ีหมวด โครงการ เบิกจีายแลีวประเภท
 จ านวนเงนิที่
ไดีรับอนุมัติ

 กีอหน้ีผูกพัน

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยการปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร้
พร้อมบดอัดเรียบ (สายจากบ้านนางทองปน - โนนกอก) บ้านโนน
โพธิ์ หมู้ที่ 6

42,600.00          42,600.00      42,600.00    

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยการปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร้
พร้อมบดอัดเรียบ (สายรอบหนองหวาย) บ้านโนนโพธิ์ หมู้ที่ 6

9,000.00            9,000.00        9,000.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการก้อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาป้ด 
(ช้วงจากบ้านางล าดวน-บ้านนายพร้อม) บ้านโนนขุนทิพย้ หมู้ที่ 7

412,200.00         412,200.00     412,200.00   

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการก้อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาป้ด 
(ช้วงจากบ้านนางสุมน-บ้านนางสุดใจ) บ้านโนนขุนทิพย้ หมู้ที่ 7

121,000.00         121,000.00     121,000.00   

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยการปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร้
พร้อมบดอัดเรียบ (สายบ้านโนนขุนทิพย้-หนองทอน) บ้านโนนขุน
ทิพย้ หมู้ที่ 7

11,770.00          11,770.00      11,770.00    

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยยกร้องพูนดินพร้อมวางท้อระบายน้ า 
จ านวน 2 จุด บ้านโนนขุนทิพย้ หมู้ที่ 7

119,300.00         119,300.00     119,300.00   

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยยกร้องพูนดินพร้อมลงลูกรังบด
อดัเรียบ (เชือ่มหนองบกัขี้) บ้านคอนสวรรค้ หมู้ที่ 8

36,000.00          36,000.00      36,000.00    

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยการปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร้
พร้อมบดอัดเรียบ (สายคลองงูเหลือม-หนองหมากขี)้ บ้านคอน
สวรรค้  หมู้ที่ 8

109,200.00         109,200.00     109,200.00   

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยขุนจันทร้) บ้านคอน
สวรรค้ หมู้ที่ 9

65,200.00          65,200.00      65,200.00    
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คงเหลอื ยังไมีไดีกีอหน้ีหมวด โครงการ เบิกจีายแลีวประเภท
 จ านวนเงนิที่
ไดีรับอนุมัติ

 กีอหน้ีผูกพัน

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยการปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร้
พร้อมบดอัดเรียบ (สายดอนโขมง-สวนหม้อน)  บ้านคอนสวรรค้ 
หมู้ที่ 9

18,000.00          18,000.00      18,000.00    

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการวางท้อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร (ทาง
ขึน้ลงหนองแวงสาธารณะ) บ้านคอนสวรรค้ หมู้ที่ 9

21,600.00          21,600.00      21,600.00    

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยการปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร้
พร้อมบดอัดเรียบ (สายหนองโก-โคกดินแดง) บ้านหนองโก หมู้ที่ 10

41,700.00          41,700.00      41,700.00    

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยการปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร้
พร้อมบดอัดเรียบ (สายหนองขีซี้) บ้านหนองโก หมู้ที่ 10

9,900.00            9,900.00        9,900.00        

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการวางท้อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู้บ้าน บ้าน
หนองโก หมู้ที่ 10

43,700.00          43,700.00      43,700.00    

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนดินพร้อมลงลูกรังป้ดหน้า บ้านหนอง
โก หมู้ที่ 10

24,700.00          24,700.00      24,700.00    

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายทินกร ถึง
บ้านนางนิตยา มีหนองใหญ้) บ้านคอนสวรรค้ หมู้ที่ 11

102,200.00         102,200.00     102,200.00   

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยปรับเกรดเดอร้พร้อมลงลูกรัง
บดอดัเรียบ (สายโนนเถยีงนา-ล าห้วยขี้เหล็ก) บ้านคอนสวรรค้ หมู้ที่
 11

33,300.00          33,300.00      33,300.00    

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยปรับเกรดเดอร้พร้อมลงลูกรัง
บดอดัเรียบ (สายเรียบล าห้วยขี้เหล็ก) บ้านคอนสวรรค้ หมู้ที่ 11

38,400.00          38,400.00      38,400.00    
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คงเหลอื ยังไมีไดีกีอหน้ีหมวด โครงการ เบิกจีายแลีวประเภท
 จ านวนเงนิที่
ไดีรับอนุมัติ

 กีอหน้ีผูกพัน

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยปรับเกรดเดอร้พร้อมลงลูกรัง
บดอดัเรียบ (สายเรียบล าห้วยเสียวและสายไปล าห้วยโสก) บ้านจอก
 หมู้ที่ 12

57,000.00          57,000.00      57,000.00    

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมคันดินล าห้วยดู้ บ้านจอก หมู้ที่ 12 6,300.00            6,300.00        6,300.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยปรับเกรดเดอร้พร้อมลงลูกรัง
บดอดัเรียบ (สายหลังร้านวิวัฒน้เสาปูนเรียบหลังบ้านนายศักด์ิชาย)
 บ้านจอก หมู้ที่ 13

9,600.00            9,600.00        9,600.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยปรับเกรดเดอร้พร้อมลงลูกรัง
บดอดัเรียบ (สายไปหนองหลวง) บ้านโนนโพธิ์ หมู้ที่ 14

66,000.00          66,000.00      66,000.00    

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนโพธิ์ หมู้ที่ 14 43,300.00          43,300.00      43,300.00    

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยปรับเกรดเดอร้พร้อมลงลูกรัง
บดอดัเรียบ (สายไปหนองช้าง) บ้านโนนโพธิ์ หมู้ที่ 14

30,300.00          30,300.00      30,300.00    

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมคันดินล าห้วยเสียวที่ช ารุดเสียหาย บ้าน
โนนโพธิ์ หมู้ที่ 14

7,100.00            7,100.00        7,100.00      

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยปรับเกรดเดอร้พร้อมลงลูกรัง
บดอดัเรียบ (สายหวัสะพาน-โนนสยอง) บ้านโนนโพธิ์ หมู้ที่ 14

12,000.00          12,000.00      12,000.00    

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกุดจระเข้-เชือ่ม
ถนนลาดยางไปชวีงัเวนิ) บ้านคอนสวรรค้ หมู้ที่ 15

108,600.00         108,600.00     108,600.00   

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยปรับเกรดเดอร้พร้อมลงลูกรัง
บดอดัเรียบ (สายเรียบล าช-ีหนองมน) บ้านคอนสวรรค้ หมู้ที่ 15

33,000.00          33,000.00      33,000.00    
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คงเหลอื ยังไมีไดีกีอหน้ีหมวด โครงการ เบิกจีายแลีวประเภท
 จ านวนเงนิที่
ไดีรับอนุมัติ

 กีอหน้ีผูกพัน

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยปรับเกรดเดอร้พร้อมลงลูกรัง
บดอดัเรียบ (สายคลองบ้าน) บ้านคอนสวรรค้ หมู้ที่ 15

33,000.00          33,000.00      33,000.00    

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการก้อสร้างท้อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการระบาย
น้ า (หนองมน) บ้านคอนสวรรค้ หมู้ที่ 15

151,600.00         151,600.00     151,600.00   

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก้อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ้อมแซมถนนโดยปรับเกรดเดอร้พร้อมลงลูกรัง
บดอดัเรียบ (สายคลองกดุ-หนองหอย-หนองอ้อ)  บ้านคอนสวรรค้ 
หมู้ที่ 15

33,000.00          33,000.00      33,000.00    

2,165,270.00     26,800.00      -                2,165,270.00 #######รวม



รายการ/หมวด  ประมาณการ
 รวมจีายจากเงิน

งบประมาณ

 รวมจีายจากเงิน

อุดหนุนระบุ

วตัถุประสงคี/

เฉพาะกิจ

 รวม  บริหารงานทั่วไป
 การรักษาความ

สงบภายใน
 การศึกษา  สาธารณสุข  สังคมสงเคราะหี  เคหะและชมุชน

 สรีางความ

เขีมแขง็ของ

ชมุชน

 การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

 การเกษตร  งบกลาง

รายจีาย

งบกลาง 14,033,981.00    12,725,761.80         12,725,761.80 -                    -                  -                    12,725,761.80 

เงินเดือน (ฝ้ายการเมือง) 2,819,320.00     2,720,461.00           2,720,461.00 2,720,461.00      -                  -                

เงินเดือน (ฝ้ายประจ า) 9,219,860.00     8,399,751.80     -                        8,399,751.80 4,555,576.80      -                  2,341,380.00   1,293,455.00   209,340.00   

ค้าตอบแทน 399,200.00        49,050.00                    49,050.00 40,070.00           -                  -                8,980.00         -             

ค้าใช้สอย 3,623,845.76     2,524,579.00           2,524,579.00 737,419.00         155,750.00       518,056.00     6,000.00         -                 645,655.00      131,070.00      170,539.00    160,090.00   

ค้าวสัดุ 1,766,339.00     1,406,667.22           1,406,667.22 436,160.39         -                  884,700.73     85,806.10       -                

ค้าสาธารณูปโภค 405,000.00        334,907.63                 334,907.63 284,339.84         -                  -                50,567.79       

ค้าครุภัณฑ้ 863,500.00        742,300.00        29,800.00                  772,100.00 98,800.00           499,000.00       49,800.00       85,000.00       39,500.00       

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง 4,799,600.00     4,721,600.00           4,721,600.00 -                    -                  -                4,721,600.00   

เงินอุดหนนุ 2,166,154.24     1,982,887.04           1,982,887.04 50,000.00           -                  1,112,640.00   675,247.04      145,000.00    

รวมรายจีาย 40,096,800.00    35,607,965.49    29,800.00         35,637,765.49     8,922,827.03      654,750.00       4,906,576.73   176,806.10      -                 7,435,004.83   131,070.00      315,539.00    369,430.00   12,725,761.80    

รายรับ -                  

ภาษีอากร 210,000.00        284,415.45                 284,415.45 -                    -                  -                -                -                 -                -                 -               -             -                  

ค้าธรรมเนยีมค้าปรับและใบอนญุาต 215,800.00        241,451.60                 241,451.60 -                    -                  -                -                -                 -                -                 -               -             -                  

รายได้จากทรัพย้สิน 102,000.00        112,553.94                 112,553.94 -                    -                  -                -                -                 -                -                 -               -             -                  

รายได้เบ็ดเตล็ด 120,000.00        3,200.84                       3,200.84 -                    -                  -                -                -                 -                -                 -               -             -                  

รายได้จากทุน -                  2,500.00                       2,500.00 

ภาษีจัดสรร 16,489,000.00    18,330,171.91         18,330,171.91 -                    -                  -                -                -                 -                -                 -               -             -                  

เงินอุดหนนุทั่วไป 22,960,000.00    21,321,870.18    -                       21,321,870.18 -                    -                  -                -                -                 -                -                 -               -             -                  

เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ -                  29,800.00                    29,800.00 

รวมรายรับ 40,096,800.00    40,296,163.92    29,800.00         40,325,963.92     -                    -                  -                -                -                 -                -                 -               -             -                  

รายรับสูงกวีารายจีาย 4,688,198.43     

นายกองค้การบริหารส้วนต าบลคอนสวรรค้

ปลัดองค้การบริหารส้วนต าบลคอนสวรรค้

(นางยุพิน  สมัตถะ) (นายณัฐพล  ปลายชัยภมูิ)

องคีการบริหารสีวนต าบลคอนสวรรคี  อ าเภอคอนสวรรคี  จังหวดัชยัภูมิ

งบแสดงผลการด าเนินงานจีายจากเงินรายรับ

ตัง้แตีวนัที่ 1 ตลุาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

 ผู้อ านวยการกองคลัง

  (นายเสกสรรค้  นราพงษ้)

ผู้อ านวยการกองช้อง รักษาราชการแทน


