
หมายเหตุ ปี 2562 ปี 2561

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2 28,280,142.00 24,360,506.95

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

      เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 91,843,302.56 75,054,734.31

      ลูกหนี้ค่าภาษี 4 53,860.51 11,441.48

      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 91,897,163.07 75,066,175.79

รวมสินทรัพย์ 91,897,163.07 75,066,175.79

ทุนทรัพย์สิน 2 28,280,142.00 24,360,506.95

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

      รายจ่ายค้างจ่าย 5 3,401,250.00 3,610,550.00

      ฎีกาค้างจ่าย 6 - 233,278.42

      เงินรับฝาก 7 2,852,306.29 3,185,489.11

      รวมหนี้สินหมุนเวียน 6,253,556.29 7,029,317.53

รวมหนี้สิน 6,253,556.29 7,029,317.53

เงินสะสม

เงินสะสม 8 44,583,329.00 29,884,217.76

เงินทุนสํารองเงินสะสม 9 41,060,277.78 38,152,640.50

รวมเงินสะสม 85,643,606.78 68,036,858.26

รวมหนี้สินและเงินสะสม 91,897,163.07 75,066,175.79

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.......................................................

(นายประทีป  เรืองเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง

(นายปวริศ  บุดสาเดช)

.......................................................

ผู้อํานวยการกองคลัง

(นางสาวสมจิตร  เปียสูงเนิน)

.......................................................
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องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562



ข้อมูลทั่วไป

                         องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง ตังอยู่ เลขที่ 55 หมู่ 17 ตําบลคลองม่ว งอําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตําบลคลอง
ม่วงมีพืนที่ประมาณ 112.81 ตารางกิโลเมตร มี 21 หมู่บ้าน  มีพนักงานส่วนตําบล จํานวน 18 คน ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 คน และ พนักงาน
จ้าง จํานวน 8 คน   เป็นตําบลหนึ่งในเขตการปกครองของอําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประชากรส่วนใหญ่มาจากพืนที่ภาคกลางของ
ประเทศไทย เช่น สระบุรี อยุธยา นครสวรรค์ ลพบุรี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ พืนที่เป็นที่ราบสลับเชิงเขาประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการปลูกพืชไร่ พืชสวน และเลียงโคนม เป็นต้น

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน
                         การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทํางบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียน และรายงานการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่ 20 มี
นาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

                         

วันที่พิมพ์ : 7/10/2562  13:18 หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562



ประเภททรัพย์สิน ราคาทรัพย์สิน

ปี 2562 ปี 2561

ที่ดิน

ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ 990,000.00 990,000.00

อาคาร

อาคารสํานักงาน 5,129,400.00 5,526,400.00

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น 5,887,721.00 5,341,300.00

สิ่งปลูกสร้าง

สิ่งปลูกสร้าง 4,682,300.00 1,313,800.00

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํารวจ 117,000.00 117,000.00

ครุภัณฑ์อื่น 5,000.00 5,000.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,304,626.00 1,303,766.00

ครุภัณฑ์การศึกษา 58,500.00 -

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 203,040.00 185,940.00

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 57,300.00 39,500.00

ครุภัณฑ์สํานักงาน 2,179,500.00 1,813,770.00

ครุภัณฑ์โรงงาน 6,000.00 6,000.00

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 10,807.00 10,807.00

ครุภัณฑ์การเกษตร 535,764.00 547,089.95

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 806,200.00 815,650.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 6,228,984.00 6,266,484.00

แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด

ชื่อ จํานวนเงิน

ปี 2562 ปี 2561

รายได้ 26,806,142.00 22,886,506.95

รับโอน 1,474,000.00 1,474,000.00

รวม 28,280,142.00 24,360,506.95

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562  16:03:25 หน้า : 1/2

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน



ประเภททรัพย์สิน ราคาทรัพย์สิน

ปี 2562 ปี 2561

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 78,000.00 78,000.00

รวม 28,280,142.00 24,360,506.95

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562  16:03:25 หน้า : 2/2

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน



หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ปี 2562 ปี 2561

เงินสด  - 100.00

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ประเภท ฝาก
ประจํา 12 เดือน เลขที 303-2-12885-4

38,474,453.23 20,978,460.80

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ประเภท ออม
ทรัพย์ เลขที 303-0-49178-1

50,189,252.08 50,831,208.52

ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที 01-621-2-31431-9

1,155,141.09 1,193,860.03

ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที 01-621-2-39741-8

2,024,456.16 2,016,360.52

ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที 01-621-2-40396-4

- 34,744.44

รวม 91,843,302.56 75,054,734.31

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง

สําหรับปี สินสุดวันที 30 กันยายน 2562

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

วันทีพิมพ์ : 7/10/2562  10:58:28 หน้า : 1/1



ประเภทลูกหนี้ ปี 2562 ปี 2561

ประจําปี จํานวนราย จํานวนเงิน ประจําปี จํานวนราย จํานวนเงิน

ลูกหนี้ภาษีป้าย 2562 1 27,600.00 -   - -

รวม 1 27,600.00 - -

ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2562 12 13,820.00 -   - -

รวม 12 13,820.00 - -

ลูกหนี้ภาษีบํารุงท้องที่

2559 17 496.32 2559 25 767.04

2560 36 1,329.16 2560 60 2,221.22

2561 75 2,859.57 2561 198 8,453.22

2562 193 7,755.46 -   - -

รวม 321 12,440.51 283 11,441.48

รวมทั้งสิ้น 334 53,860.51 283 11,441.48

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562  15:50:33 หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี



ปี 2562

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

50,500.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

12,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) 729,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

6,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

6,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลคลองม่วง

92,750.00

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้าน
หนองหมาก

400,000.00

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
หมู่ที่ 3 บ้านวังสีสด

399,000.00

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 15 บ้านหนองผัก
บุ้ง

399,000.00

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง หมู่ที่ 11 บ้าน
หนองไทร

400,000.00

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านวัง
มะนาว

397,500.00

เงินงบประมาณ แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 509,500.00

รวม 3,401,250.00

ปี 2561

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

44,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

6,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ  พร้อมเก้าอี้ 
สําหรับเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

60,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
อาคาร ศพด. อบต
.คลองม่วง

200,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

10,950.00

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอี้นั่งทํางาน 2,500.00

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562  15:52:03 หน้า : 1/2

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5 รายจ่ายค้างจ่าย



ปี 2561

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะสํานักงาน 5,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล

13,600.00

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองม่วง 
(เส้นสามแยกกลุ่ม
ตาคลี - รร.วันอาหา
พัฒนา)

310,000.00

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 1 บ้านซับเศรษฐี 
(เส้นหน้าบ้านปลายฟ้า
ไปวัดซับเศรษฐี)

500,000.00

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
หมู่ที่ 7 บ้านคลอง
สมบูรณ์

500,000.00

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที่ 9 
(บ้านโป่งดินดํา)

400,000.00

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง  หมู่ที่ 7   
(บ้านคลองสมบูรณ์)

398,500.00

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริม
อาชีพ

300,000.00

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง  หมู่ที่ 18   
(บ้านหนองไทรใต้)

400,000.00

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลติกส์คอนกรีต 
หมู่ที่ 6 (บ้านโป่งวัว
แดง)

400,000.00

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง

โครงการซ่อมบํารุงไฟ
สัญญาณจราจร

60,000.00

รวม 3,610,550.00

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562  15:52:03 หน้า : 2/2

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5 รายจ่ายค้างจ่าย



ปี 2562

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

- - - - - - -

รวม -

ปี 2561

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) - 233,278.42

รวม 233,278.42

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562  15:53:26 หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง

สําหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 6 ฎีกาค้างจ่าย



หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก ปี 2562 ปี 2561

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 23,281.89 16,236.42

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ 5% 5,452.45 2,568.85

เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ 6% 3,380.79 3,343.32

เงินรับฝากประกันสัญญา 595,735.00 879,535.00

เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด 194,100.00 194,100.00

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น 5,900.00 -

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 2,024,456.16 2,016,360.52

เงินรับฝากอื่น ๆ

เงินประกันสัญญา - 72,845.00

เงินรับฝากอื่นๆ -กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ - 500.00 73,345.00

รวม 2,852,306.29 3,185,489.11

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง

สําหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562  15:53:57 หน้า : 1/1



ปี 2562 ปี 2561

เงินสะสม 1 ตุลาคม 29,884,217.76 20,170,636.71

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 19,385,248.52 19,033,485.40

หัก เงินทุนสํารองเงินสะสม 2,907,787.28 4,758,371.35
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก

เงินทุนสํารองเงินสะสม 16,477,461.24 14,275,114.05

รับคืนเงืนสะสม 16,300.00 5,600.00

รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี 307,450.00 373,167.00

หัก จ่ายขาดเงินสะสม 2,102,100.00 14,699,111.24 4,940,300.00 9,713,581.05

เงินสะสม 30 กันยายน 44,583,329.00 29,884,217.76

เงินสะสม 30 กันยายน  ประกอบด้วย ปี 2562 ปี 2561

1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน - -

2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท. - -

3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ - -

4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ - -

5. ลูกหนี้ค่าภาษี 53,860.51 11,441.48

6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ - -

7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชําระหนี้แล้ว 
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)

- -

8. เงินสะสมที่สามารถนําไปใช้ได้ 44,529,468.49 29,872,776.28

44,583,329.00 29,884,217.76

ปี 2562 ปี 2561

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน 17,226,200.00 1,390,000.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562  15:54:49 หน้า : 1/1

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง

หมายเหตุ 8 เงินสะสม



ปี 2562

หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านหนองไทร 
(ช่วงซอยบ้านลุงแหนบบ้านหนอง
หิน)

500,000.00 - - 500,000.00 500,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านลํา
สะพานหิน(ซ.นกกระจอกเทศ)

500,000.00 - - 500,000.00 500,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนอง
หมาก

500,000.00 - - 500,000.00 500,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านแสนสุข 
(ซ.ป่าซาง)

500,000.00 - - 500,000.00 500,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคลอง
ม่วง(ซอยบ้านลุงหม้อ)

500,000.00 - - 500,000.00 500,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลางยาง
เคพซีล หมู่ที่ 10 บ้านหนองผัก
หนอก (ช่วงภูแสงทองไปเขาอี
ด่าง)

500,000.00 - - 500,000.00 500,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลางยาง
เคพซีล หมู่ที่ 14 บ้านโคกสูง (ทาง
เข้าสายหลักบ้านโคกสูง)

500,000.00 - - 500,000.00 500,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เคพซีล หมู่ที่ 13 บ้านลําสะพาน
หิน (ช่วงวัดลําสะพานหินไปคุ้ม
หนองขี้เหล็ก)

500,000.00 - - 500,000.00 500,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เคพซีล หมู่ที่ 4 บ้านคลองม่วง 
(ช่วงซอยโรงเรียนวันอาสา)

500,000.00 - - 500,000.00 500,000.00

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หน้า : 1/6วันที่พิมพ์ : 3/10/2562  15:56:45

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม



ปี 2562

หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เคฟซีล หมู่ที่ 12 บ้านศาลเจ้า 
(สายทางไปบ้านสะเดาหวาน)

500,000.00 - - 500,000.00 500,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 17 บ้าน
สันติสุข (ต่อจากวัดซับพลู)

500,000.00 - - 500,000.00 500,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 18 บ้าน
หนองไทรใต้ (ต่อจากบ้านผู้ช่วย
พร)

500,000.00 - - 500,000.00 500,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้าน
หนองหมาก (ช่วงสามแยกไปมอ
หินขาว)

500,000.00 - - 500,000.00 500,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 21 บ้าน
แสนสุข (สามแยกป่าซาง)

500,000.00 - - 500,000.00 500,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้าน
ซับพลู (ช่วงสามแยกไปคุ้มเขาอี
ด่าง)

500,000.00 - - 500,000.00 500,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 (ช่วง
บ้านโป่งวัวแดง-กลุ่มไทรงาม)

500,000.00 - - 500,000.00 500,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้าน
คลองสมบูรณ์ (ช่วงสะพาน-บ้าน
ซับเศรษฐี)

500,000.00 - - 500,000.00 500,000.00

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หน้า : 2/6วันที่พิมพ์ : 3/10/2562  15:56:46

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม



ปี 2562

หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 
16 บ้านหนองหิน (ซอยศาลเจ้า
พ่อ)

375,000.00 - - 375,000.00 375,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่
ที่ 9 บ้านโป่งดินดํา (ช่วงบ้านตา
ใจ-ไร่ผู้ใหญ่ทิพย์)

500,000.00 - - 500,000.00 500,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์
คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านซับ
เศรษฐี(แยกซับเศรษฐี)

500,000.00 - - 500,000.00 500,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์
คอนกรีต หมู่ที่ 19 บ้านหนองไทร
เหนือ (สายทาง บ.หนองไทร
เหนือ-บ.มอทรายทอง)

500,000.00 - - 500,000.00 500,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์
คอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านคลอง
สมบูรณ์ (ช่วงบ้านนายเสน่ห์)

500,000.00 - - 500,000.00 500,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
หมู่ที่ 3 บ้านวังสีสด

400,000.00 - - 400,000.00 400,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบประปาและ
ย้ายถังเก็บนํ้า หมู่ที่ 12 บ้านศาล
เจ้า (กลุ่มบ้าน ส.อบต.สายันใหม่)

305,000.00 - - 305,000.00 305,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายท่อเมนท์ประปา หมู่
ที่ 11 บ้านหนองไทร (ริมถนน ทช
.นม.3060)

100,000.00 - - 100,000.00 100,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายท่อเมนท์ประปา หมู่
ที่ 8 บ้านราษฎร์สามัคคี (กลุ่มวัด
หนองหมาก)

135,000.00 - - 135,000.00 135,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล หมู่
ที่ 5 บ้านซับพลู (กลุ่มเขาอีด่าง)

185,500.00 - - 185,500.00 185,500.00

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หน้า : 3/6วันที่พิมพ์ : 3/10/2562  15:56:46

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม



ปี 2562

หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาลและ
ติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ 6 
บ้านโป่งวัวแดง (คุ้มโค้งพัฒนา)

500,000.00 - - 500,000.00 500,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 
11 (บ้านหนองไทร)

448,200.00 448,200.00 298,600.00 149,600.00 -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 
12 บ้านศาลเจ้า (คุ้มหนองขี้เหล็ก)

192,000.00 - - 192,000.00 192,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 
4 บ้านคลองม่วง (กลุ่มบ้านครู
เพชร)

185,500.00 - - 185,500.00 185,500.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 
8 บ้านราษฎร์สามัคคี (คุ้มเขา
แคบ)

250,000.00 - - 250,000.00 250,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 
9 บ้านโป่งดินดํา (คุ้มเนิน
เขา-บ้านลําสะพานหิน)

192,000.00 - - 192,000.00 192,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและ
ขยายท่อเมนท์นํ้าประปา หมู่ที่ 20 
บ้านวังมะนาว (บริเวณวัดวัง
มะนาว)

325,000.00 - - 325,000.00 325,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติด
ตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ 14 บ้านโคก
สูง (กลุ่มวัดโคกสูง)

500,000.00 500,000.00 - 500,000.00 -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติด
ตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ 15 บ้าน
หนองผักบุ้ง (คุ้มนายนเรศ พลจัน
ทึก)

500,000.00 - - 500,000.00 500,000.00

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หน้า : 4/6วันที่พิมพ์ : 3/10/2562  15:56:46

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม



ปี 2562

หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติด
ตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ 19 บ้าน
หนองไทรเหนือ (คุ้มศาลา
ประชาคม)

500,000.00 - - 500,000.00 500,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติด
ตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 บ้านวังสี
สด (กลุ่มบ้านยายดํา)

500,000.00 500,000.00 - 500,000.00 -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
หมู่ที่ 20 บ้านวังมะนาว (ซอยกลุ่ม
ทุ่งนา)

175,000.00 - - 175,000.00 175,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 9 บ้างโป่งดินดํา (จากบ้าน
นางน้อย-บ้านนางกําไล)

308,000.00 - - 308,000.00 308,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 
หมู่ที่ 15 บ้านหนองผักบุ้ง (สาย
ทางไป บ.หนองไม้สัก)

500,000.00 - - 500,000.00 500,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถังเก็บนํ้าบาดาล 
หมู่ที่ 16 บ้านหนองหิน (โครง
เหล็กรับถังนํ้าเดิม)

150,000.00 - - 150,000.00 150,000.00

รวม 17,226,200.00 1,448,200.00 298,600.00 16,927,600.00 15,778,000.00

ปี 2561

หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
(เส้นหน้าวัดซับพลู) หมู่ที่ 17 บ้าน
สันติสุข

500,000.00 497,000.00 - 500,000.00 3,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 
4 บ้านคลองม่วง (ใกล้สวนสมิ
ทธกุล)

498,000.00 498,000.00 - 498,000.00 -

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หน้า : 5/6วันที่พิมพ์ : 3/10/2562  15:56:46

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม



ปี 2561

หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น หมู่ 
14 บ้านโคกสูง

400,000.00 397,500.00 - 400,000.00 2,500.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 
11 (บ้านหนองไทร)

448,200.00 448,200.00 298,600.00 149,600.00 -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 
12 บ้านศาลเจ้า

240,000.00 239,000.00 - 240,000.00 1,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 
5 บ้านซับพลู

250,000.00 249,000.00 - 250,000.00 1,000.00

รวม 2,336,200.00 2,328,700.00 298,600.00 2,037,600.00 7,500.00

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หน้า : 6/6วันที่พิมพ์ : 3/10/2562  15:56:46

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม



ปี 2562

หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้

- - - - - -

รวม - - - - -

ปี 2561

หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้

- - - - - -

รวม - - - - -

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หน้า : 1/1วันที่พิมพ์ : 3/10/2562  15:57:17

หมายเหตุ 9 เงินทุนสํารองเงินสะสม




