
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�  
....................................................... 
(นางละเอียด  ด้วงทอง) 
ผุ้อํานวยการกองคลัง  ..................................

ปี 2563
418,840,944.06

263,415,831.27
32,900.00

27,178,064.45
4,190,000.00

92,577.00
294,909,372.72

48,379,500.00
48,379,500.00

343,288,872.72
418,840,944.06

97,609,549.60
6,368,441.91

103,977,991.51
103,977,991.51

165,262,089.20
74,048,792.01

239,310,881.21
343,288,872.72

เทศบาลเมืองทับกวาง อ .แก่งคอย จ.สระบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ  
สินทรัพย์ตามงบสินทรัพย์ 2
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
      เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3
      เงินฝากกระทรวงการคลัง 4
      เงินฝากกองทุน 5
      รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 6
      ลูกหนี�ค่าภาษี 7
      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
      ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้
      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์
ทุนสินทรัพย์ 2
หนี�สิน

หนี�สินหมุนเวียน
      รายจ่ายค้างจ่าย 8
      เงินรับฝาก 9
      รวมหนี�สินหมุนเวียน

รวมหนี�สิน
เงินสะสม

เงินสะสม 10

รวมหนี�สินและเงินสะสม

เงินทุนสํารองเงินสะสม
รวมเงินสะสม



หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�  
....................................................... 
(นางละเอียด  ด้วงทอง) 
ผุ้อํานวยการกองคลัง  ..................................

  

    

ปี 2562
385,466,214.06

274,553,254.14
-

25,819,990.75
4,190,000.00

431,811.00
304,995,055.89

48,379,500.00
48,379,500.00

353,374,555.89
385,466,214.06

62,226,577.77
6,307,902.33

68,534,480.10
68,534,480.10

284,840,075.79

206,259,819.40

353,374,555.89

78,580,256.39



ปี 2562 ปี 2563

ส่วนปรับปรุงอาคาร -

สิ�งปลูกสร้าง 17,501,767.75

ครุภัณฑ์สํานักงาน 13,493,663.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 152,803,414.80
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 47,165,973.01
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 16,035,349.25
ครุภัณฑ์การเกษตร 5,228,850.00
ครุภัณฑ์โรงงาน 137,500.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 8,907,500.00
ครุภัณฑ์สํารวจ 191,500.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,160,845.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5,238,921.30
ครุภัณฑ์การศึกษา 5,408,650.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 938,287.15
ครุภัณฑ์กีฬา 2,728,400.00
ครุภัณฑ์ดนตรี 634,000.00
ครุภัณฑ์สนาม 791,300.00
ครุภัณฑ์เครื�องดับเพลิง 2,888,150.00
ครุภัณฑ์อื�น 4,863,173.00

สินทรัพย์โครงสร้างพื�นฐานอื�น 11,584,100.00
385,466,214.06

เทศบาลเมืองทับกวาง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภทสินทรัพย์ ราคาสินทรัพย์ แหล่งที�มาของสินทรัพย์ทั�งหมด

ชื�อ จํานวนเงิน

ปี 2563 ปี 2562

ที�ดิน รายได้ 358,200,817.06 324,826,087.06
ที�ดินที�มีกรรมสิทธิ� 6,458,800.00 6,458,800.00

เงินกู้ 43,456,500.00 43,456,500.00
อาคาร เงินที�มีผู้อุทิศให้ 6,458,800.00 6,458,800.00

อาคารสํานักงาน 23,999,083.36 23,999,083.36 รับโอน 10,724,827.00 10,724,827.00
อาคารเพื�อการพักอาศัย 4,355,724.00 4,355,724.00 รวม 418,840,944.06 385,466,214.06
อาคารเพื�อประโยชน์อื�น 52,724,262.03 51,951,262.03

173,000.00
สิ�งปลูกสร้าง

17,501,767.75
ครุภัณฑ์

14,152,263.41
160,743,414.80

69,294,623.01
16,180,849.25

5,228,850.00
137,500.00

8,915,300.00
191,500.00

2,821,225.00
6,126,721.30
5,408,650.00

938,287.15
2,728,400.00

634,000.00
791,300.00

11,584,100.00
รวม 418,840,944.06

2,888,150.00
4,863,173.00

สินทรัพย์โครงสร้างพื�นฐาน



ปี 2563

เงินสด 32,224.79
เงินฝากธนาคาร 619,335.03

12,092,359.19
40,000,000.00

153,319,318.15
28,456,638.46
10,716,600.00

27,255.04
17,304,142.32

847,958.29
263,415,831.27

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภท ออมทรัพย์ 631,163.42
รวม 274,553,254.14

ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที� 27,204.30
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภท ฝากประจํา 17,304,142.32

ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 29,911,968.91
ธนาคารออมสิน ประเภท ฝากประจํา เลขที� 10,600,000.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ประเภท ฝาก 40,000,000.00
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ประเภท ออม 164,112,208.51

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ประเภท กระแส -
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ประเภท ฝาก 11,966,566.68

 -

หน้า : 1/1

เทศบาลเมืองทับกวาง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ปี 2562



ปี 2563
5,600.00

27,300.00
32,900.00

เบี�ยยังชีพผู้พิการ เหลือจ่ายปี 2563 -
เบี�ยยังชีพผู้สูงอายุ เหลือจ่าย ปี 2563 -
รวม -

หน้า : 1/1

เทศบาลเมืองทับกวาง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง ปี 2562



ปี 2563
27,178,064.45
27,178,064.45

เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 25,819,990.75
รวม 25,819,990.75

หน้า : 1/1

เทศบาลเมืองทับกวาง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5 เงินฝากกองทุน ปี 2562



ปี 2563
4,190,000.00
4,190,000.00

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค 4,190,000.00
รวม 4,190,000.00

หน้า : 1/1

เทศบาลเมืองทับกวาง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ ปี 2562



หน้า : 1/1

ประจําปี จํานวนราย ประจําปี จํานวนราย

-   - 2555 1
2556 1 2556 1
2557 1 2557 1
2560 2 2560 2

-   - 2561 2
-   - 2562 2

4 9

-   - 2562 5
- 5
4 14

รวม - 244,696.00
รวมทั�งสิ�น 92,577.00 431,811.00

- 50,750.00
รวม 92,577.00 187,115.00

ลูกหนี�ภาษีป้าย
- 244,696.00

37,579.00 37,579.00
30,210.00 30,210.00

- 19,500.00

จํานวนเงิน จํานวนเงิน

ลูกหนี�ภาษีโรงเรือนและที�ดิน

- 24,288.00
24,788.00 24,788.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 ลูกหนี�ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี� ปี 2563 ปี 2562



ปี 2563
แหล่งเงิน แผนงาน งาน ประเภท โครงการ

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

ขยายผิวจราจรถนน
สายบ้านถํ�าพระ
โพธิสัตว์ ช่วงที�แยกตัด
กับถนนเทศบาล 3 ทั�ง
สองฝั�ง

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการขยายผิว
จราจรถนนสายบ้านถํ�า
พระโพธิสัตว์ ช่วงสี�
แยกตัดกับถนนเทศบาล
 6 ทั�ง 4 สาย

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการติดตั�ง
สัญญาณไฟจราจร 
บริเวณสี�แยกหนองปู 
93 ถนนเทศบาล 6 
หมู่ที� 3,9

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

ซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลทับ
กวาง 1 (สมุห์พร้อม)

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

อาคารต่าง ๆ โครงการก่อสร้าง
อาคารแพทย์แผนไทย 
หมู่ที� 2 ตําบลทับกวาง 
อําเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี จํานวน 1 หลัง

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
 คสล. แยกถนน
เทศบาล 2  
ชุมชนเพชรไผ่ทองถึง
บ้านนายอรุณ  พามณี 
 หมู่ที� 2

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั�วไป

งานบริหารทั�วไป ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั�วไป

งานบริหารทั�วไป วัสดุสํานักงาน

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั�วไป

งานบริหารทั�วไป อาคารต่าง ๆ โครงการติดตั�งไฟฟ้า
ระบบโซล่าเซลล์ 
บริเวณหลังคาอาคาร4
ชั�น

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั�วไป

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั�วไป

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื�อและติดตั�งลูกข่าย
ระบบกระจายเสียง
ทางไกลอัตโนมัติ ชนิด
ไร้สาย พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด จํานวน 3 ชุด

ค่าครุภัณฑ์ 222,000.00

ค่าวัสดุ 3,500.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

4,580,000.00

ค่าตอบแทน 324,330.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

6,000,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

498,900.00

ค่าตอบแทน 804,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

2,028,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

950,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

150,000.00

หมวด จํานวนเงิน
ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

1,060,000.00

หน้า : 1/1

เทศบาลเมืองทับกวาง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย



หน้า : 1/1

เทศบาลเมืองทับกวาง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั�วไป

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งานบริหารทั�วไป
เกี�ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งานบริหารทั�วไป
เกี�ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซื�อรถบรรทุก(ดีเซล)
 1 คัน

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งานบริหารทั�วไป
เกี�ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าติดตั�งระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์ ซึ�งเป็น
การติดตั�งครั�งแรกใน
อาคารหรือสถานที�
ราชการพร้อมการ
ก่อสร้างหรือภายหลัง
การก่อสร้าง

ก่อสร้างเสาอากาศวิทยุ
แบบ Tower ชนิด 
Self Support ความ
สูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งานเทศกิจ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั�วไป
เกี�ยวกับการศึกษา

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั�วไป
เกี�ยวกับการศึกษา

รายจ่ายเพื�อให้ได้มา
ซึ�งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั�วไป
เกี�ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ์กีฬา จัดซื�อเครื�องออกกําลัง
กายพร้อมติดตั�ง
บริเวณชุมชนหัวเขา
เกตุ หมู่ที� 6

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม)

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลทับ
กวาง 1 (สมุห์พร้อม)

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลทับ
กวาง 2 (จิตรประไพชา
เล่ต)์

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั�วไป
เกี�ยวกับสาธารณสุข

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น

ค่าตอบแทน 688,720.00

ค่าวัสดุ 420,264.60

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

150,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

150,000.00

ค่าตอบแทน 1,025,010.00

ค่าใช้สอย 611,705.00

ค่าครุภัณฑ์ 498,500.00

ค่าครุภัณฑ์ 920,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

399,000.00

ค่าตอบแทน 72,500.00

ค่าตอบแทน 768,000.00

ค่าตอบแทน 534,000.00
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เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื�น

อาคารต่าง ๆ โครงการก่อสร้างที�ล้าง
รถบรรทุกขยะ

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื�น

อาคารต่าง ๆ โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถบรรทุกขยะ 
กองสาธารณสุขและ
สิ�งแวดล้อม

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื�น

อาคารต่าง ๆ โครงการก่อสร้าง
โรงพยาบาลสัตว์

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื�น

อาคารต่าง ๆ โครงการก่อสร้าง
สถานที�พักพิงสุนัขและ
แมวตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ 
กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื�น

อาคารต่าง ๆ โครงการก่อสร้างห้อง
เก็บของพร้อมที�พัก
คนงาน

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื�น

อาคารต่าง ๆ โครงการก่อสร้าง
อาคารที�พักคนงาน

เงินงบประมาณ แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งานบริหารทั�วไป
เกี�ยวกับสังคม
สงเคราะห์

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั�วไป
เกี�ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั�วไป
เกี�ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื�อเครื�องตัดหญ้า
ไหล่ทางติดรถฟาร์ม
แทรกเตอร์หน้ากว้าง 
1.20 เมตร มุมการตัด
 30-90 องศา แขน
สไลด์ยาว 0.80 เมตร

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื�องบันทึกข้อมูลการ
เดินทางของรถ (GPS)
 จํานวน 1 เครื�อง และ
ค่าสัญญาณ GPS

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง ถนน
 คสล. บริเวณซอยนาง
ทองสุข พงษ์พา ชุมชน
หนองบัวบาน หมู่ที� 7

ค่าครุภัณฑ์ 150,000.00

ค่าครุภัณฑ์ 19,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

118,400.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

1,000,000.00

ค่าตอบแทน 320,660.00

ค่าตอบแทน 660,100.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

1,500,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

2,720,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

1,111,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

400,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

1,800,000.00
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เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน คสล. เทศบาล 5 
จากสี�แยกหอนาฬิกา 
ถึงชุมชนบ้านไทย หมู่ที�
 3

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ชุมชนดินสอพอง
 หมู่ที� 7

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ชุมชนหนอง
ผักบุ้ง บริเวณซอยบ้าน
นางสมพิศ ตุลาชม หมู่
ที� 7

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ชุมชนหินดาด
พัฒนา หมู่ที� 7

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 9 บริเวณ
ซอยบ้านนางอํานวย 
ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที�
 1

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยข้างบ้านนาย
ประเสริฐ จันทร์หอมกุล
 ชุมชนบ้านซับบอน
พัฒนา หมู่ที� 5

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้านนาย
จําลอง รุจิจิตร บริเวณ
ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา
 หมู่ที� 6

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เทศบาล 4 ซอย 4
 ถึงถนน สบ.1003 
สายเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า
 ชุมชนบ้านเขามัน หมู่
ที� 1

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บริเวณข้าง 
หจก.ณวพล บริเวณ
ท้ายซอย ชุมชนบ้าน
ไทย หมู่ที� 3

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บริเวณซอยบ้าน
นางทองห่อ ชุมชนบ้าน
เขามัน หมู่ที� 1

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บริเวณซอยอําภา
 ชุมชนหนองปู 93 หมู่
ที� 3

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

184,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

248,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

208,300.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

2,533,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

199,300.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

478,500.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

68,400.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

176,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

448,600.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

436,700.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

340,000.00



หน้า : 1/1

เทศบาลเมืองทับกวาง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บริเวณตรอก 
น.ต.สนั�น ยิ�มละไม 
ถนนเทศบาล 6 ซอย 
11 ชุมชนบ้านไทย 
หมู่ที� 3

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บริเวณถนนซอย
ข้างโรงเรียนนิคมทับ
กวางสงเคราะห์ 2 
แยกซอย 2 ชุมชนบ้าน
โป่งพัฒนา หมู่ที� 6

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บริเวณเพชรไผ่
ทอง ซอย 4 แยกขวา 
ชุมชนเพชรไผ่ทอง หมู่
ที� 2

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายนํ�าและบ่อพัก 
คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก
บริเวณถนนเทศบาล 4
 ซอย 1 ชุมชนบ้านเขา
มัน หมู่ที� 1

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บริเวณซอยบ้าน
นางสงัด ไทยใหญ่ 
ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ
 หมู่ที� 7

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บริเวณซอยบ้าน
นายบานเย็น ชุมชน
หนองบัวบาน หมู่ที� 7

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บริเวณซอยหลัง
โรงเรียนเทศบาล2 
(จิตรประไพชาเล่ต)์ 
ถนนเทศบาล6 หมู่ที�3

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมวางท่อ
ระบายนํ�าและบ่อพัก 
คสล.บริเวณชุมชน
บ้านสะพานสอง ซอย1
 หมู่ที�7

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.บริเวณซอย
กลุ่มบ้านริมเขาชุมชน
บ้านโป่งพัฒนา หมู่ที� 6

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

171,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

144,500.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

110,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

101,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

1,418,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

328,500.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

205,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

5,200,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

133,000.00



หน้า : 1/1

เทศบาลเมืองทับกวาง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างฝาย
นํ�าล้น คสล. บริเวณท่อ
ลอดเหลี�ยม ถนน
เทศบาล 6 ฝั�งตะวันตก
 ชุมชนหนองปู 93 หมู่
ที� 3

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ�า คสล. ซอย
ข้าง หจก.สุทธญาณ์ 
ถนนเทศบาล 6 หมู่ที� 3

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ�า คสล. ซอย
บ้านนายทรงเดช 
ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา 
หมู่ที� 6

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ�า คสล. ซอย
อําภารวมใจ 1 ชุมชน
หนองปู 93 หมู่ที� 3

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ�า คสล. 
บริเวณซอยหมู่บ้าน
ออมเงิน ชุมชนหัวเขา
เกตุพัฒนา หมู่ที� 6

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ�า คสล. รูปตัวยู
 บริเวณซอยบ้านป้า
เอียด ชุมชนคุ้มไผ่ทอง
 หมู่ที� 8

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ�า คสล. รูปตัวยู
 บริเวณหมู่บ้านข้าง
หลังวัดป่าไผ่ ชุมชน
เพชรไผ่ทอง หมู่ที� 2

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ�า คสล.รูปตัวยู
 บริเวณหมู่บ้านศุภมง
คล ชุมชนเพชรไผ่ทอง
 หมู่ที� 2

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ�าคสล.ชุมชน
หนองผักบุ้ง ถึงคอ
สะพานเข้าชุมชน
ดินสอพอง หมู่ที� 7

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สนามเด็กเล่น ชุมชน
หัววังยาว หมู่ที� 4

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

250,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

1,350,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

150,360.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

498,700.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

498,800.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

349,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

94,500.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

295,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

1,507,500.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

600,000.00



หน้า : 1/1

เทศบาลเมืองทับกวาง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนํ�า คสล. 
บริเวณถนนด้านหน้า
เทศบาลเมืองทับกวาง

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนํ�า คสล. 
พร้อมบ่อพัก คสล. 
บริเวณด้านหน้า
หมู่บ้านทัตติยา หมู่ที� 3

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนํ�า คสล. 
พร้อมบ่อพัก คสล. 
บริเวณถนนเทศบาล 6
 ฝั�งตะวันตก จากท่อ
ลอดเหลี�ยม - คลอง
บ้านไทย ชุมชนหนองปู
 93 หมู่ที� 3

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการขยายผิว
จราจร บริเวณถนน
เทศบาล 6 เชื�อมถนน
มิตรภาพ หมู่ที� 9

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการขยายพื�นที�
สนามฟุตซอล บริเวณ
อ่างนํ�าใจ ชุมชนเพชร
ไผ่ทอง หมู่ที� 2

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการเจาะบ่อบาดาล
 บริเวณชุมชนหัวเขา
เกตุพัฒนา หมู่ที�6

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการติดตั�งเกร็ด
กันสาดระบายอากาศ 
บริเวณอาคาร
เอนกประสงค์หลัง
สํานักงานเทศบาลเมือง
ทับกวาง

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการติดตั�งราว
เหล็กกันตกบริเวณอ่าง
นํ�าใจ ชุมชนเพชรไผ่
ทอง หมู่ที� 2

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการเปลี�ยนถัง
กรองนํ�าประปาชุมชน
บ้านไทย ทดแทน
ของเดิมที�ชํารุด 
บริเวณซอย 20 ถนน
เทศบาล 5 หมู่ที� 3

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
 คสล. บริเวณคุ้มไผ่
ทอง ซอย 5 ชุมชนคุ้ม
ไผ่ทอง หมู่ที� 8

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

50,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

120,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

150,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

65,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

600,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

500,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

220,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

370,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

981,300.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

1,820,000.00



หน้า : 1/1

เทศบาลเมืองทับกวาง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
 คสล.บริเวณ ซอย11 
ถนนเทศบาล6 ชุมชน
บ้านไทย หมู่ที�3

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
บริเวณซอยทางเข้า
ชุมชนดินสอพองถึง
หน้าวัดหนองผักบุ้ง 
หมู่ที� 7

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงบ่อ
พัก คสล. เป็นฝาเหล็ก
บริเวณถนนเทศบาล 6
 ชุมชนหนองปู 93 หมู่
ที� 3

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
ระบบท่อประปา 
บริเวณถนนเทศบาล 6
 ซอย 11 ชุมชนบ้าน
ไทย หมู่ที� 3

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื�นฐาน

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอ่าง
เก็บนํ�าบริเวณอ่างนํ�าใจ
 ชุมชนเพชรไผ่ทอง 
หมู่ที� 2

เงินกันรายจ่าย 
(กรณีไม่ได้กันเงิน
ในระบบ)

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

โครงการติดตั�งไฟฟ้า
ส่องสว่างเสาเหล็ก
ไฟฟ้าความสูง 7.00 
เมตร พร้อมหลอด แอล
 อี ดี (LED) ขนาดไม่
น้อยกว่า 150 วัตต์ 
จํานวน 393 ชุด และ
กิ�งโคม ขนาดไม่น้อย
กว่า 100 วัตต์ จํานวน
 13 ชุด พร้อมติดตั�ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย จํานวน 
55 ชุด พร้อมอุปกรณ์ 
บริเวณภายในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

35,000,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

470,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

60,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

300,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

500,000.00

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

830,000.00



หน้า : 1/1

เทศบาลเมืองทับกวาง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค/์
เฉพาะกิจ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์คอนกรีต สาย
 สบ.ถ. 12-006 (ถนน
เทศบาล 4) ฝั�ง
ตะวันออก หมู่ที� 1, หมู่
ที� 3, หมู่ที� 6, และหมู่ที�
 9 ตําบลทับกวาง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 
เมตร ยาว 2,552 เมตร
 หนา 0.05 เมตร 
พร้อมไหล่ทางและตี
เส้นจราจร หรือมีพื�นที�
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
7,656 ตารางเมตร 
เทศบาลเมืองทับกวาง 
อําเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

4,190,000.00

รวม 97,609,549.60



เปาหมาย เปรียบเทียบ

เบิกจาย  (รอยละ)

(1) (2) (3)=(2)/(1)*100 (4)=(1)-(2) (5) (6)=(3)-(5)

รวมเบิกจาย 252,169,700.00         162,602,849.28    64.48               89,566,850.72      90.00               25.52-              

งบกลาง 37,367,246.00          28,602,326.90      76.54               8,764,919.10       90.00               13.46-              

งบบุคลากร 80,580,644.00          72,537,229.71      90.02               8,043,414.29       90.00               0.02                

เงินเดือนฝายการเมือง 6,208,560.00             6,019,560.00         96.96               189,000.00           90.00                6.96                 

เงินเดือนฝายประจํา 74,372,084.00            66,517,669.71       89.44               7,854,414.29        90.00                0.56-                 

งบดําเนินงาน 67,482,289.00          40,942,731.79      60.67               26,539,557.21      90.00               29.33-              

คาตอบแทน 9,606,920.00             1,754,699.00         18.26                7,852,221.00        90.00                71.74-               

คาใชสอย 35,545,173.00            23,125,549.79       65.06                12,419,623.21       90.00                24.94-               

คาวัสดุ 18,445,596.00            12,596,619.70       68.29                5,848,976.30        90.00                21.71-               

คาสาธารณูปโภค 3,884,600.00             3,465,863.30         89.22                418,736.70           90.00                0.78-                 

งบลงทุน 53,438,521.00          8,898,600.00       16.65               44,539,921.00      90.00               73.35-              

คาครุภัณฑ 3,314,300.00             1,488,800.00         44.92                1,825,500.00        90.00               45.08-              

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 50,124,221.00            7,409,800.00         14.78                42,714,421.00       90.00               75.22-              

งบรายจายอื่น 15,000.00                15,000.00            100.00             -                    90.00               10.00              

งบเงินอุดหนุน 13,286,000.00          11,606,960.88      87.36               1,679,039.12       90.00               2.64-                

เทศบาลเมืองทับกวาง

รายงานรายจายจริงตามงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2563

เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563

หมวดรายจาย/แผนงาน
ประมาณการ รวมจายจริง รอยละ คงเหลือ



ปญหาอุปสรรค

1. การเบิกจายงบประมาณของเทศบาลเมืองทับกวาง ภาพรวมเบิกจาย 64.48% (รอยละ 90) โดยยังต่ําอยูรอยละ -25.52 ซึ่งไมเปนไปตามเปาหมาย

การเบิกจายเนื่องจากมีการเลื่อนการจัดกิจกรรม/โครงการออกไป สงผลใหภาพรวมการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

2. การเบิกจายในงบลงทุน ต่ํากวาเปาหมาย -73.35% (รอยละ 90) ซึ่งไมเปนไปตามเปาหมายการเบิกจาย มีการขออนุมัติขยายเวลาการเบิกเงิน

โดยตั้งเปนรายจายคางจายในปงบประมาณถัดไป

ขอเสนอแนะ

          เทศบาลเมืองทับกวางมุงเนนการเบิกจายงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไปตามเปาหมายการเบิกจายที่กําหนด

ทั้งนี้ในการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ควรกระตุนการเบิกจายไปยังหนวยงานทุกเดือน รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรมใดที่ใกลดําเนินการแลว

ควรเรงดําเนินการใหตรงตามแผนการใชจายงบประมาณและใหอางอิงผลการเบิกจายตามเปาหมายรวมของเทศบาลเมืองทับกวาง




