
แบบ  งส. 1 

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

องค7การบริหารส9วนตำบลเขาสมอคอน    อำเภอท9าวุ/ง   จังหวัดลพบุรี 
1.  ข/อมูลเงินสะสม/สำรองจ9ายท่ีจำเปOน      ณ   วันที่  3  สิงหาคม  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% (8) = (6) – (7) 
 

4,776,337.29 
 

- 
 

4,776,337.29 
 

5,666,220 
 

1,683,600 -2,573,482.71 -257,348.27  -2,316,134.44 

2.  ทุนสำรองเงินสะสม  ณ  วันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ.  2561   จำนวน  11,265,962.05  บาท 

3.  รายละเอียดโครงการที่ใชJเงินสะสม 

ประเภทโครงการ 
ท่ีดำเนินการ 

จำนวน 
(โครงการ) 

ช่ือโครงการ / กิจกรรม 
ท่ีดำเนินการ 

จำนวนเงิน 
สะสมท่ีใช/ 

(บาท) 

วันท่ีลงนาม 
ก9อหน้ีผูกพัน 

วงเงินท่ีลงนามในสัญญา 
การใช/ยางพารา 

(ตัน) 

หมายเหตุ 

ก9อหน้ี เบิกจ9าย 

โครงการลงทุน 
ดJานการพัฒนา
โครงสรJางพืน้ฐาน 

7 1. ปรับปรงุถนนลูกรัง หมูSที่ 1 ตำบลเขาสมอคอน  
จำนวน 5 สาย 
สายท่ี 1 สายแยกหนองรี(ฝYZงซJาย) เช่ือมตำบลบางลี ่
ขนาดกวJางเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร 
โดยลงลูกรังซSอมแซมเฉพาะสSวนที่ชำรุดพรJอมปรบัเกลี่ย 

382,400 22 ม.ค. 61 382,000 382,000   



ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต.เขาสมอคอนกำหนด 
คิดเป`นปริมาณลกูรงั จำนวน 250 ลูกบาศกaเมตร 
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ประเภทโครงการ 
ท่ีดำเนินการ 

จำนวน 
(โครงการ) 

ช่ือโครงการ / กิจกรรม 
ท่ีดำเนินการ 

จำนวนเงิน 
สะสมท่ีใช/ 

(บาท) 

วันท่ีลงนามก9อ
หน้ีผูกพัน 

วงเงินท่ีลงนามในสัญญา 
การใช/ยางพารา 

(ตัน) 

หมายเหตุ 

ก9อหน้ี เบิกจ9าย 

  สายท่ี  2  สายแยกหนองร ี(ฝYZงขวา) – เช่ือมตำบล
มุจลินทa ขนาดกวJางเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 
1,700 เมตร โดยลงลูกรังซSอมแซมเฉพาะสSวนที่
ชำรุด พรJอมปรับเกลี่ย ตามรูปแบบรายละเอียดที่ 
อบต.เขาสมอคอนกำหนด คิดเป`นปริมาณลูกรัง 
จำนวน 306 ลูกบาศกaเมตร    
สายท่ี 3  สายคันคลองลำพุงเขJ  ขนาดกวJางเฉลี่ย 
3.00 เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร  โดยลงลูกรัง
ซSอมแซมเฉพาะสSวนที่ชำรุด พรJอมปรับเกลี่ย ตาม
รูปแบบรายละเอียดที่ อบต.เขาสมอคอนกำหนด 
คิดเป`นปริมาณลูกรัง จำนวน 220 ลูกบาศกaเมตร   
สายท่ี  4  สายเลยีบคลองไสJไกSทิ้งน้ำ  ขนาดกวJาง
เฉลี่ย 3.00  เมตร  ระยะทาง  900  เมตร โดยลง
ลูกรังซSอมแซมเฉพาะสSวนทีช่ำรุด พรJอมปรับเกลี่ย 
ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต.เขาสมอคอน
กำหนด คิดเป`นปริมาณลูกรัง จำนวน  148  

      



ลูกบาศกaเมตร   
สายท่ี  5  สายแปลงเกษตร  ขนาดกวJางเฉลี่ย  
3.00  เมตร  ระยะทาง  210  เมตร  โดยลงลกูรงั
ซSอมแซมเฉพาะสSวนที่ชำรุด พรJอมปรบัเกลีย่ ตาม
รูปแบบรายละเอียดที่ อบต.เขาสมอคอนกำหนด 
คิดเป`นปรมิาณลกูรัง จำนวน 50 ลกูบาศกaเมตร   
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ประเภทโครงการ 
ท่ีดำเนินการ 

จำนวน 
(โครงการ) 

ช่ือโครงการ / กิจกรรม 
ท่ีดำเนินการ 

จำนวนเงิน 
สะสมท่ีใช/ 

(บาท) 

วันท่ีลงนามก9อ
หน้ีผูกพัน 

วงเงินท่ีลงนามในสัญญา การใช/ยางพารา 
(ตัน) 

หมายเหตุ 

ก9อหน้ี เบิกจ9าย 

  2. ปรับปรงุถนนลูกรัง ภายในหมูSที่ 2 ตำบล 
เขาสมอคอน จำนวน 3 สายทาง 
สายท่ี 1 สายหัวเขา – สวนองุSน ขนาดกวJางเฉลี่ย 
3.00 เมตร  ระยะทาง 1,200 เมตร โดยลงลูกรัง
ซSอมแซมเฉพาะสSวนที่ชำรุด พรJอมปรับเกลี่ย ตาม
รูปแบบรายละเอียดที่ อบต.เขาสมอคอนกำหนด 
คิดเป`นปริมาณลกูรงั จำนวน 216 ลูกบาศกaเมตร 
สายท่ี 2 สายรอบเขาสมอคอน จากหลังวัดเขา
สมอคอน-เช่ือมบJานเขาบJานหวJา ขนาดกวJางเฉลี่ย 
3.00 เมตร ระยะทาง 1,550 เมตร โดยลงลูกรัง
ซSอมแซมเฉพาะสSวนที่ชำรุด พรJอมปรับเกลี่ย ตาม

278,000 22 ม.ค. 61 278,000 278,000   



รูปแบบรายละเอียดที่ อบต.เขาสมอคอนกำหนด 
คิดเป`นปริมาณลูกรัง จำนวน 279 ลูกบาศกaเมตร 
สายท่ี 3 สายแยกหนJาวัดถ้ำชJางเผือก – ฝายทด
น้ำคลองลาดชะโด ขนาดกวJางเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ระยะทาง 950 เมตร โดยลงลูกรงัซSอมแซมเฉพาะ
สSวนที่ ชำรุด  พรJอมปรับ เกลี่ ย  ตามรูปแบบ
รายละเอียดที่ อบต.เขาสมอคอนกำหนด คิดเป`น
ปริมาณลูกรัง จำนวน 213 ลูกบาศกaเมตร 
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ประเภทโครงการ 
ท่ีดำเนินการ 

จำนวน 
(โครงการ) 

ช่ือโครงการ / กิจกรรม 
ท่ีดำเนินการ 

จำนวนเงิน 
สะสมท่ีใช/ 

(บาท) 

วันท่ีลงนาม 
ก9อหน้ีผูกพัน 

วงเงินท่ีลงนามในสัญญา การใช/ยางพารา 
(ตัน) 

หมายเหตุ 

ก9อหน้ี เบิกจ9าย 

  3. ปรับปรงุถนนลุกรังสายบJานเขาหมอนอิง – 
สระกระเบือ้ง หมูSที่ 3 ตำบลเขาสมอคอน ขนาด
กวJางเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 2,080 เมตร 
โดยลงลูกรังซSอมแซมเฉพาะสSวนที่ชำรุด พรJอม
ปรับเกลี่ยตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต.เขา
สมอคอนกำหนด คิดเป`นปริมาณลูกรัง จำนวน 
436 ลูกบาศกaเมตร 

171,200 22 ม.ค. 61 171,000 171,000   

  4. ปรับปรงุถนนลงลูกรังสายแยกหนJาโรงเรียนวัด
ถ้ำตะโก – ฝายทดน้ำคลองลาดชะโด หมูSที่ 5 
ตำบลเขาสมอคอน ขนาดกวJางเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ระยะทาง  1,300 เมตร โดยลงลูกรังซSอมแซม

122,500 5 เม.ย. 61 121,000 121,000   



เฉพาะสSวนที่ชำรุด พรJอมปรบัเฉลี่ยตามรปูแบบ
รายละเอียดที่ อบต.เขาสมอคอนกำหนด คิดเป`น
ปริมาณลูกรงั จำนวน 312 ลูกบาศกaเมตร 
5. ปรับปรงุถนนลุกรัง ภายในหมูSที่ 6 ตำบล 
เขาสมอคอน จำนวน 2 สายทาง 
สายท่ี 1 สายกลางทุSงนาแหลมกะลา-คลองลาด
ชะโด ขนาดกวJางเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 
2,300 เมตร โดยลงลูกรังซSอมแซมเฉพาะสSวนที่
ชำรุด พรJอมปรับเกลี่ย ตามรปูแบบรายละเอียดที่ 
อบต.เขาสมอคอนกำหนด คิดเป`นปรมิาณลูกรัง 
จำนวน 448 ลูกบาศกaเมตร 

364,400 5 เม.ย. 61 363,000 363,000   
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ประเภทโครงการ 
ท่ีดำเนินการ 

จำนวน 
(โครงการ) 

ช่ือโครงการ / กิจกรรม 
ท่ีดำเนินการ 

จำนวนเงิน 
สะสมท่ีใช/ 

(บาท) 

วันท่ีลงนาม 
ก9อหน้ีผูกพัน 

วงเงินท่ีลงนามในสัญญา การใช/ยางพารา 
(ตัน) 

หมายเหตุ 

ก9อหน้ี เบิกจ9าย 

  สายท่ี 2 สายคันคลองลาดชะโด เริ่มจากฝายทด
น้ำคลองลาดชะโด-ประตูน้ำบJานนายเทียม  
ขนาดกวJางเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 2,500 
เมตร โดยลงลูกรงัซSอมแซมเฉพาะสSวนที่ชำรุด 
พรJอมปรบัเกลี่ย ตามรปูแบบรายละเอียดที่ อบต.

      



เขาสมอคอนกำหนด คิดเป`นปรมิาณลูกรัง 
จำนวน 480 ลูกบาศกaเมตร 

6. ปรับปรงุถนนลูกรังสายบางปลาสรJอย หมูSที่ 9 
ตำบลเขาสมอคอน ขนาดกวJางเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ระยะทาง 2,000 เมตร โดยลงลูกรังซSอมแซม
เฉพาะสSวนที่ชำรุด พรJอมปรบัเกลี่ย ตามรปูแบบ
รายละเอียดที่ อบต.เขาสมอคอนกำหนด คิดเป`น
ปริมาณลูกรัง จำนวน 480 ลูกบาศกaเมตร 

188,400 29 มิ.ย. 61 186,000 186,000   

  7. ปรับปรงุถนนลูกรังภายในหมูSที่ 12 ตำบลเขา
สมอคอน จำนวน 2 สายทาง 
สายท่ี 1 สายหนองเจ็ตมลู (ฝYZงซJาย-ขวา) ขนาด
กวJางเฉลีย่ 3.00 เมตร ระยะทาง 3,300 เมตร 
โดยลงลูกรังซSอมแซมเฉพาะสSวนที่ชำรุด พรJอม
ปรับเกลี่ย ตามรปูแบบรายละเอียดที่ อบต.    
เขาสมอคอนกำหนด คิดเป`นปรมิาณลูกรัง 
จำนวน 640 ลูกบาศกaเมตร 

490,800 15 มิ.ย. 61 487,000 487,000   
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ประเภทโครงการ 
ท่ีดำเนินการ 

จำนวน 
(โครงการ) 

ช่ือโครงการ / กิจกรรม 
ท่ีดำเนินการ 

จำนวนเงิน 
สะสมท่ีใช/ 

(บาท) 

วันท่ีลงนามก9อ
หน้ีผูกพัน 

วงเงินท่ีลงนามในสัญญา 
การใช/ยางพารา 

(ตัน) 

หมายเหตุ 

ก9อหน้ี เบิกจ9าย  

  สายท่ี 2 สายเลียบคลองระบายน้ำ 2-1 ขวา – 
ชัยนาท-ปiาสัก 3 (ฝYZงซJาย) ขนาดกวJางเฉลี่ย 3.00 
เมตร ระยะทาง 2,700 เมตร โดยลงลูกรัง

      



ซSอมแซมเฉพาะสSวนที่ชำรุด พรJอมปรับเกลี่ย 
ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต.เขาสมอคอน
กำหนด คิดเป`นปริมาณลูกรงั จำนวน 610 
ลูกบาศกaเมตร 

  รวมทั้งสิ้น 1,997,700  1,988,000 1,988,000   
 
 
             

(ลงช่ือ)                                         ผูJรายงาน 
                 (นายเกษม   ประภากร) 
           ตำแหนSง  นายกองคaการบรหิารสSวนตำบลเขาสมอคอน 
          

 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

 

 ที่ ลบ 76301/               องค0การบรหิารส7วนตำบลเขาสมอคอน 

                 อำเภอท7าวุAง  จังหวัดลพบรุี 15180 

 

              สิงหาคม  2561  

 

 เรื่อง    รายงานการใชAเงินสะสม   

 เรียน   กำนันตำบลเขาสมอคอน/ผูAใหญ7บAานทุกหมู7บAาน/สมาชิกสภา อบต.เขาสมอคอน ทุกท7าน 

 สิ่งทีส่7งมาดAวย   สำเนาแบบรายงานการใชAเงินสะสมของ อปท.ฯ      จำนวน 1 ชุด 

 

   ตามที่กรมส7งเสรมิการปกครองทAองถ่ิน แจAงใหAองค0กรปกครองส7วนทAองถ่ินจัดทำรายงานการใชA

 จ7ายเงินสะสมขององค0กรปกครองส7วนทAองถ่ิน ตามแนวทางการใชAจ7ายเงินสะสมขององค0กรปกครองส7วนทAองถ่ิน  

 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสรAางความเขAมแข็งใหAแก7องค0กรปกครองส7วนทAองถ่ิน ตามมติคณะรัฐมนตร ี

 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 น้ัน 

   เพื่อใหAการดำเนินงานขององค0การบริหารส7วนตำบลเขาสมอคอน เกิดประสิทธิภาพ โปร7งใส  

 ตรวจสอบไดA องค0การบริหารส7วนตำบลเขาสมอคอน ขอรายงานโครงการที่ใชAจ7ายเงินสะสม จำนวน  7 โครงการ   

 ประเภทโครงการ ลงทุนดAานการพัฒนาโครงสรAางพื้นฐาน  เป`นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,997,700 บาท  

 ดังรายละเอียดแนบทAายน้ี  

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

 

       (นายเกษม   ประภากร) 

      นายกองค0การบรหิารส7วนตำบลเขาสมอคอน 

 

 สำนักปลัด 



 โทร/โทรสาร.0 3648 9123 

 

 

“ยึดมัน่ธรรมาภิบาล  บรกิารเพ่ือประชาชน” 


