
หมายเหต ุ 7  สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 2562 2561
  -  เงินขาดบญัชี -                                   27.00              

-                                 27.00             

2562
แหลง่เงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ การศึกษา บริหารทัว่ไป ค่าวสัดุ จัดซ้ือ จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 131,271.00          
เงินงบประมาณ การศึกษา บริหารทัว่ไป ค่าวสัดุ จัดซ้ือ จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 131,271.00          
เงินงบประมาณ การศึกษา บริหารทัว่ไป ค่าวสัดุ จัดซ้ือ จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 206,017.00          
เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมฯ บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย บ ารุงซ่อมแซม ซ่อมแซมถนนการเกษตร  หมู่  1 479,000.00          
เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมฯ บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย บ ารุงซ่อมแซม ซ่อมแซมถนนการเกษตร  หมู่  8 479,000.00          
เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมฯ บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย บ ารุงซ่อมแซม ซ่อมแซมถนนการเกษตร  หมู่  9 479,000.00          
เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมฯ บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย บ ารุงซ่อมแซม ซ่อมแซมถนนการเกษตร  หมู่  10 479,000.00          
เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมฯ บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย บ ารุงซ่อมแซม ซ่อมแซมถนนการเกษตร  หมู่  11 479,000.00          
เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมฯ บริหารทัว่ไป ส่ิงก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง ป้ายคัทเอาท์ขนาดใหญ่ 60,000.00            
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน เงินตอบแทนกรณีพิเศษ (โบนัส) 532,605.00          

3,456,164.00      

      (นางสาวสุภาพร  จติรสูงเนิน)                       (นางสาวสุภาพร  จติรสูงเนิน)                     (นายนที  หวลประไพ)
  รองปลัด  อบต.  รักษาราชการแทน              รองปลัด  อบต.  รักษาราชการแทน        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ
           ผู้อ านวยการกองคลัง                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ      

หมายเหต ุ8 รายจา่ยค้างจา่ย

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสดจ็  อ าเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รวม



องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสดจ็  อ าเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562

2561
แหลง่เงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 7,500.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 7,500.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 7,500.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 7,500.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 7,500.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 7,500.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 7,500.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 7,500.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 7,500.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 7,500.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 7,500.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 7,500.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 7,500.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 7,500.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 7,500.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 7,500.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 7,500.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 7,500.00             
เงินงบประมาณ การศึกษา บริหารทัว่ไป ค่าวสัดุ จัดซ้ือ จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 770,591.92          
เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารทัว่ไป ส่ิงก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง ก่อสร้างฝายน้ าล้น  หมู่  5 435,000.00          
เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารทัว่ไป ส่ิงก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  หมู่  1 820,000.00          
เงินงบประมาณ รักษาความสงบ บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างตัดชุด จ้างเหมาตัดชุด อปพร. 292,600.00          
เงินงบประมาณ รักษาความสงบ บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างตัดชุด จ้างเหมาตัดชุดกู้ชีพ 66,000.00            
เงินงบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง ส ารองจ่าย ซ่อมแซมถนนล าเลียง  หมู่  1 246,100.00          
เงินงบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง ส ารองจ่าย ซ่อมแซมถนนล าเลียง  หมู่  2 392,500.00          
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาส ารวจความพึงพอใจ 25,000.00            
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายหมวดอื่น จ้างท าป้ายไวนิล 720.00                
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายหมวดอื่น จ้างท าอาหารกลางวนั 3,000.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายหมวดอื่น จ้างท าจัดท าสถานที่ 2,500.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน เงินตอบแทนกรณีพิเศษ (โบนัส) 355,000.00          

3,544,011.92      

      (นางสาวสุภาพร  จติรสูงเนิน)                       (นางสาวสุภาพร  จติรสูงเนิน)                     (นายนที  หวลประไพ)
  รองปลัด  อบต.  รักษาราชการแทน              รองปลัด  อบต.  รักษาราชการแทน        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ
           ผู้อ านวยการกองคลัง                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ      

รวม



องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสดจ็  อ าเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหต ุ 9  ฎีกาค้างจา่ย
2562

แหลง่เงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 8,000.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 8,000.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 8,000.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 8,000.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 8,000.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 8,000.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 8,000.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 8,000.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 8,000.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 8,000.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 8,000.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 8,000.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 8,000.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 8,000.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 8,000.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 8,000.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 8,000.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 8,000.00             
เงินงบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 5,866.00             

149,866.00         

      (นางสาวสุภาพร  จติรสูงเนิน)                       (นางสาวสุภาพร  จติรสูงเนิน)                     (นายนที  หวลประไพ)
  รองปลัด  อบต.  รักษาราชการแทน              รองปลัด  อบต.  รักษาราชการแทน        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ
           ผู้อ านวยการกองคลัง                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ      

รวม


