
แบบ  งส. 1 

แบบรายงานการใช/เงินสะสมขององค7กรปกครองส9วนท/องถ่ินเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร/างความเข/มแข็งให/แก9องค7กรปกครองส9วนท/องถ่ิน 

องค7การบริหารส9วนตำบลเขาสมอคอน    อำเภอท9าวุ/ง   จังหวัดลพบุรี 
1.  ข/อมูลเงินสะสม/สำรองจ9ายท่ีจำเปOน      ณ   วันที่  15  มกราคม  พ.ศ.  2561 
เงินสะสมท่ีนำไปใช/ได/ สำรองจ9ายเงินสะสม คงเหลือเงินสะสม สำรองงบบุคลากร สำรองจ9ายประจำ เงินสะสมคงเหลือ สำรองกรณี คงแหลือเงินสะสมท่ี 
ณ ปRจจุบันหลังจาก ท่ีอนุมัติแล/ว แต9ยังไม9ได/ ท่ีนำไปใช/ได/ (ประมาณ 6 เดือน) ท่ีจะต/องจ9ายให/  สาธารณภัย 10% นำไปใช/จ9ายได/ 
ตรวจสอบยอดเงิน ดำเนินการหรือ ณ  ปRจจุบัน  ประชาชนล9าช/า    
และหักเงินสะสม อยู9ระหว9างดำเนินการ   (ประมาณ 3 เดือน)    

ท่ีต/องส9งฝาก ก.ส.ท. และยังไม9ได/เบิกจ9าย       
หรือ ก.ส.อ. แล/ว        

(1) (2) (3) = (1) – (2) (4) (5) (6) = (3) – (4) – (5) (7) = (6) x 10% (7) = (5) – (6) 
 

6,740,344.48 
 

1,997,700.00 4,742,644.48 - 
 
- - - - 

2.  ทุนสำรองเงินสะสม  ณ  วันที่  15  มกราคม  พ.ศ.  2561   จำนวน  11,265,962.05  บาท 

3.  รายละเอียดโครงการที่ใชIเงินสะสม 

ประเภทโครงการ 
ท่ีดำเนินการ 

จำนวน 
(โครงการ) 

ช่ือโครงการ / กิจกรรม 
ท่ีดำเนินการ 

จำนวนเงิน 
สะสมท่ีใช/ 

(บาท) 

วันท่ีลงนาม 
ก9อหน้ีผูกพัน 

วงเงินท่ีลงนามในสัญญา 
การใช/ยางพารา 

(ตัน) 

หมายเหตุ 

ก9อหน้ี เบิกจ9าย 

โครงการลงทุน 

ดIานการพัฒนา

โครงสรIางพื้นฐาน 

7 1. ปรับปรงุถนนลูกรัง หมูSที่ 1 ตำบล        

    เขาสมอคอน  จำนวน 5 สาย 

    สายท่ี 1 สายแยกหนองร(ีฝYZงซIาย) เช่ือมตำบล

บางลี ่

    สายท่ี 2 สายแยกหนองรี (ฝYZงขวา) เช่ือม

ตำบลมจุลินท] 

382,400      



    สายท่ี 3 สายคันคลองลำพุงเขI 

    สายท่ี 4 สายเลียบคลองไสIไกSทิ้งน้ำ 

    สายท่ี 5 สายแปลงเกษตร 
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ประเภทโครงการ 
ท่ีดำเนินการ 

จำนวน 
(โครงการ) 

ช่ือโครงการ / กิจกรรม 
ท่ีดำเนินการ 

จำนวนเงิน 
สะสมท่ีใช/ 

(บาท) 

วันท่ีลงนามก9อ
หน้ีผูกพัน 

วงเงินท่ีลงนามในสัญญา 
การใช/ยางพารา 

(ตัน) 

หมายเหตุ 

ก9อหน้ี เบิกจ9าย 

  2. ปรับปรงุถนนลูกรังภายในหมูSที่ 2 ตำบลเขา

สมอคอน จำนวน 3 สายทาง 

    สายท่ี 1 สายหัวเขา – สวนองุSน 

    สายท่ี 2 สายรอบเขาสมอคอน จากหลงัวัด

เขาสมอคอน 

    สายท่ี 3 สายแยกหนIาวัดถ้ำชIางเผอืก – ฝาย

ทดน้ำคลองลาดชะโด 

278,000      

3. ปรับปรงุถนนลุกรังสายบIานเขาหมอนอิง – 

สระกระเบือ้ง หมูSที่ 3 ตำบลเขาสมอคอน 

171,200      

4. ปรับปรงุถนนลงลูกรังสายแยกหนIาโรงเรียนวัด

ถ้ำตะโก – ฝายทดน้ำคลองลาดชะโด หมูSที่ 5 

ตำบลเขาสมอคอน 

122,500      

5. ปรับปรงุถนนลุกรัง ภายในหมูSที่ 6 ตำบลเขา

สมอคอน จำนวน 2 สายทาง 

    สายท่ี 1 สายกลางทุSงนาแหลมกะลา-คลอง

364,400      



ลาดชะโด  

    สายท่ี 2 สายคันคลองลาดชะโด เริม่จากฝาย

ทดน้ำคลองลาดชะโด-ประตูน้ำบIานนายเทียม   

6. ปรับปรงุถนนลูกรังสายบางปลาสรIอย หมูSที่ 9 

ตำบลเขาสมอคอน 

188,400      
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ประเภทโครงการ 
ท่ีดำเนินการ 

จำนวน 
(โครงการ) 

ช่ือโครงการ / กิจกรรม 
ท่ีดำเนินการ 

จำนวนเงิน 
สะสมท่ีใช/ 

(บาท) 

วันท่ีลงนามก9อ
หน้ีผูกพัน 

วงเงินท่ีลงนามในสัญญา 
การใช/ยางพารา 

(ตัน) 

หมายเหตุ 

ก9อหน้ี เบิกจ9าย  

  7. ปรับปรงุถนนลูกรังภายในหมูSที่ 12 ตำบลเขา

สมอคอน 

490,800      

  รวมทั้งสิ้น 1,997,700      
 

 

             

(ลงช่ือ)                                         ผูIรายงาน 

                 (นายเกษม   ประภากร) 

           ตำแหนSง  นายกองค]การบรหิารสSวนตำบลเขาสมอคอน 

          
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ที่ ลบ 76301/                   องค0การบริหารส7วนตำบลเขาสมอคอน 

            อำเภอท7าวุAง  จังหวัดลพบุรี 15180 

 

            มกราคม  2561  

 

เรื่อง    รายงานการใชAเงินสะสม   

เรียน   กำนันตำบลเขาสมอคอน/ผูAใหญ7บAานทุกหมู7บAาน/สมาชิกสภา อบต.เขาสมอคอน ทุกท7าน 

สิ่งทีส่7งมาดAวย   สำเนาแบบรายงานการใชAเงินสะสมของ อปท.ฯ      จำนวน 1 ชุด 

 

  ตามที่กรมส7งเสรมิการปกครองทAองถ่ิน แจAงใหAองค0กรปกครองส7วนทAองถ่ินจัดทำรายงานการใชA 

จ7ายเงินสะสมขององค0กรปกครองส7วนทAองถ่ิน ตามแนวทางการใชAจ7ายเงินสะสมขององค0กรปกครองส7วนทAองถ่ิน  

เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสรAางความเขAมแข็งใหAแก7องค0กรปกครองส7วนทAองถ่ิน ตามมติ

คณะรัฐมนตร ีเมือ่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 น้ัน 

  เพื่อใหAการดำเนินงานขององค0การบริหารส7วนตำบลเขาสมอคอน เกิดประสิทธิภาพ โปร7งใส  

ตรวจสอบไดA องค0การบริหารส7วนตำบลเขาสมอคอน ขอรายงานโครงการที่ใชAจ7ายเงินสะสม จำนวน  7 โครงการ  

ประเภทโครงการ ลงทุนดAานการพัฒนาโครงสรAางพื้นฐาน  เป`นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,997,700 บาท              ดัง

รายละเอียดแนบทAายน้ี  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

 

      (นายเกษม   ประภากร) 

     นายกองค0การบรหิารส7วนตำบลเขาสมอคอน 

 

สำนักปลัด 



โทร/โทรสาร.0 3648 9123 

 

 

“ยึดมัน่ธรรมาภิบาล  บรกิารเพ่ือประชาชน” 


