
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลบัวเชด 
เรื่อง รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานทางการเงิน เทศบาลต าบบัวเชด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
****************************** 

  ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน
และการตรวจสอบ ข้อ 72 ความว่า ให้หน่วยงานของรัฐน าส่งรายงานการเงินประจ าปีพร้อมกับรายงานผลการ
ตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด เว้น
แต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้น าส่งให้คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และส านักงบประมาณ และ
เปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
รายงานผลการตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  

เทศบาลต าบลบัวเชด ได้รับรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30  
กันยายน 2562 จากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
   
   ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 
 
                                                                     
                          
 

( นายวิโรจน์  ปรักเจริญ ) 
นายกเทศมนตรีต าบลบัวเชด 

 
 
 















เทศบาลต าบลบัวเชด
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรบัปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ขอ้มลูทั่วไป
                         เทศบาลต าบลบัวเชด ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบ เทศบาล เมือ่
วนัที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 โดยมีพื้นที่ในเขตของเทศบาลประมาณ 12 ตารางกิโลเมตร ต้ังอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของ
จังหวดัสุรินทร์ เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ต้ังอยู่ในพิกัดที ่UB 866061 ห่างจากตัวจังหวดัสุรินทร์โดยทางรถยนต์ประมาณ 65 
กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ 511 กิโลเมตร การเดินทางระหวา่งเทศบาลกับตัวจังหวดัสามารถท าได้
สะดวกโดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2077 มีประชากรทั้งส้ินจ านวน 6,524 คน ภาษาที่ใช้ในการส่ือสารส่วนใหญ่ใช้ภาษา
เขมร โดยมีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อดังนี้
                       • ทิศเหนือ  ติดต่อกับพื้นที ่บ้านแกรง ต.ส าเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
                       • ทิศใต้      ติดต่อกับพื้นที ่บ้านไกรสรพัฒนา ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
                       • ทิศตะวนัออก  ติดต่อกับพื้นที ่บ้านปะเดียก ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
                       • ทิศตะวนัตก    ติดต่อกับพื้นที ่บ้านดม ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบัวเชด ประกอบด้วย 10 ชุมชน ดังนี้
                      1) ชุมชนบ้านบัวเชด     หมูท่ี่ 1       6) ชุมชนบ้านกระทม    หมูท่ี่ 6
                      2) ชุมชนบ้านบัวขุนจง   หมูท่ี่ 2       7) ชุมชนบ้านระมาดค้อ หมูท่ี่ 7
                      3) ชุมชนบ้านปราสาท  หมูท่ี่ 3       8) ชุมชนบ้านโนนสังข ์  หมูท่ี่ 10
                      4) ชุมชนบ้านหมืน่สังข ์ หมูท่ี่ 4       9) ชุมชนบ้านพรสุข      หมูท่ี่ 12
                      5) ชุมชนบ้านตาปิม     หมูท่ี่ 5      10) ชุมชนบ้านสันติสุข   หมูท่ี่ 13

หมายเหต ุ1 สรปุนโยบายบัญชทีี่ส าคัญ
1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน

                         การบันทึกบัญชีเพื่อจัดท างบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเร่ือง หลักเกณฑ์และวธิปีฏบิัติการบันทึกบัญชี   การจัดท าทะเบียน   และรายงานการเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ลงวนัที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) ลงวนัที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด
                         



ปี 2561 ปี 2562

72,471,729.00

ส่ิงปลูกสร้าง -

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - ส่ิง
ปลูกสร้าง

-

ครุภัณฑ์อื่น 641,810.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 193,520.00
ครุภัณฑ์การศึกษา -
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6,311,397.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 451,450.00
ครุภัณฑ์ส านักงาน 4,627,887.00
ครุภัณฑ์กอ่สร้าง 246,300.00
ครุภัณฑ์การเกษตร 490,090.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,099,830.00
ครุภัณฑ์ดนตรี 194,505.00
ครุภัณฑ์กฬีา 10,851,430.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 18,641,370.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 120,100.00

68,201,023.00
ค าอธบิาย

1. ทรัพยสิ์นที่ได้มาจากรายได้  เงินสะสม  เงินทุนส ารองเงินสะสม  เงินที่มีผู้อุทิศให้  และเงินอื่นใดยกเว้นเงินกู ้ ให้แสดงทรัพยสิ์นที่เป็น
กรรมสิทธิข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพยสิ์นที่ให้ยมืหรือเช่ายกเว้นทรัพยสิ์น
ที่จดัไว้เพื่อการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกฬีา เป็นต้น

2. ทรัพยสิ์นที่ได้มาจากแหล่งเงินกู ้ให้แสดงทรัพยสิ์นทุกประเภท

18,641,370.00
115,500.00

รวม 72,471,729.00

1,052,350.00
117,605.00

10,303,180.00

4,385,557.00
246,300.00
311,590.00

30,000.00
6,863,197.00

231,950.00

ครุภัณฑ์
681,710.00
213,510.00

173,000.00
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน

4,879,576.00

ส่ิงปลูกสร้าง

1,532,770.00 1,532,770.00
อาคารส านักงาน 21,569,334.00 21,675,334.00

รวม 68,201,023.00

ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ 2,656,000.00 2,656,000.00
เงินสะสม 21,827,152.00 18,980,602.00

อาคาร
รับโอน

ปี 2562 ปี 2561
ที่ดิน

รายได้ 49,111,807.00 47,687,651.00

เทศบาลต าบลบัวเชด
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพยส์ิน

ประเภททรัพยส์ิน ราคาทรัพยส์ิน
แหล่งที่มาของทรัพยส์ินทั้งหมด

ชื่อ จ านวนเงิน



ปี 2562

เงินสด 6,990.55
เงินฝากธนาคาร 7,042,517.14

5,671,143.70

16,451,159.35

10,362,440.42

39,534,251.16

หมายเหต ุ4  เงนิฝากกระทรวงการคลงั ปี 2562 ปี 2561

19,900.00                  -   
      19,900.00 

หมายเหต ุ5  เงนิฝากกองทุน ปี 2562 ปี 2561
8,360,061.31   

  8,360,061.31 

หมายเหต ุ6  รายไดจ้ากรัฐบาลค้างรับ ปี 2562 ปี 2561
-                

                -   รวม 1,535,000.00

     7,908,199.27 

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ      1,535,000.00 

เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกจิการเทศบาล
รวม

เงินอดุหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกจิถ่ายโอน
เลือกท า

-รวม

7,908,199.27

 5,353.00

เทศบาลต าบลบัวเชด
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ
ส าหรับปี สิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหต ุ3 เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร ปี 2561

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ประเภท    ออม
ทรัพย์ เลขที่ 982-1-90950-7

6,079,356.92

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 019268003133

7,917,469.81

ธนาคารออมสิน ประเภท ฝากประจ า (12 เดือน)  
เลขที่ 300004228387

11,326,567.11

ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 
020071314650

10,324,205.53

รวม 35,652,952.37





ประจ าปี จ านวนราย ประจ าปี จ านวนราย
2559 1 2559 1
2560 5 2560 7
2561 1 2561 5
2562 18 -   -

25 13
2559 1 2559 1
2560 5 2560 10

-   - 2561 4
2562 117 -   -

123 15
2559 1 2559 1
2560 2 2560 6
2561 4 2561 7
2562 15 -   -

22 14
170 42

3,750.00

2,700.00
16,722.00

รวม

รวมทัง้สิ้น 36,628.10 22,153.05

18.05
373.00
106.00

2,400.00
1,950.00 3,150.00
5,550.00 -

รวม 8,300.00 5,950.00

-
รวม 2,685.10 497.05

ลูกหนี้ภาษีป้าย

400.00
400.00

ลูกหนี้ภาษีบ ารุงท้องที่

106.00
339.00

-
2,240.10

เทศบาลต าบลบัวเชด
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2562

หมายเหต ุ7 ลูกหน้ีค่าภาษี

400.00

จ านวนเงิน

ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น

15,706.00
-

ประเภทลูกหน้ี ปี 2562 ปี 2561

25,643.00

จ านวนเงิน
3,750.00
2,471.00

9,035.00
2,921.00



ป ี2562
แหล่งเงิน แผนงาน งาน ประเภท โครงการ

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า ขนาน
ทางหลวงชนบทฝ่ัง
ด้านทศิตะวันตก 
สายบวัเชด - หนอง
เหล็ก  บา้นโนนสังข์
 หมูท่ี ่10

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าซอยโรง
กลึง  บา้นหมืน่สังข์ 
หมูท่ี ่4

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
โดมพร้อมเวท ี บา้น
ปราสาท หมูท่ี ่3

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างเสา
หอกระจายข่าว
ประจ้าหมูบ่า้นพร้อม
เคร่ืองขยายเสียง
และอุปกรณ์ บา้น
บวัเชด  หมูท่ี ่1

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ลานตากผลผลิต
ทางการเกษตรพืน้ที่
บริเวณศาลา
ประชาคม บา้น
ระมาดค้อ หมูท่ี ่7

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าจากทาง
หลวงแผ่นดิน  2124
 มาทศิเหนือ บา้น
สันติสุข หมูท่ี ่13

ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

235,000.00

ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

205,000.00

ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

477,000.00

ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

417,000.00

ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

102,000.00

หมวด จ านวนเงิน
ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

346,000.00

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

เทศบาลต าบลบวัเชด
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับป ีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2562



ป ี2562
แหล่งเงิน แผนงาน งาน ประเภท โครงการหมวด จ านวนเงิน

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

เทศบาลต าบลบวัเชด
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับป ีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2562

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสะพานบา้นกระ
ทม หมูท่ี ่6 ไปทาง
โค้งบา้นระมาดค้อ

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าบ้ารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

โครงการต่อเติม
อาคารศูนย์พฒันา
เด็ก ศูนย์ 3

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าบ้ารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
อาคารหอ้งครัวศูนย์
พฒันาเด็ก ศูนย์ 3

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าบ้ารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหอ้งน้้า
ศูนย์พฒันาเด็ก ศูนย์
 2

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าบ้ารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
อาคารหอ้งครัวศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
วัดแสงสว่างราษฎร์
บ้ารุง

เงินงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าบ้ารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
ภมูิทศัน์บริเวณปา่
ชุมชน  บา้นตาปมิ  
หมูท่ี ่ 5

ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

77,500.00

ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

127,000.00

รวม 2,871,000.00

ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

220,000.00

ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

77,500.00

ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

92,000.00

ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

495,000.00







ป ี2562
29,109.02
18,736.40

764,050.00
20,862.95

487.00

46,033.00 -
- 273,980.00

15,286.70 61,319.70 29,509.70

894,565.07

หมายเหต ุ10 หน้ีสนิหมนุเวียนอ่ืน
ป ี2562 ป ี2561

เงินเกนิบญัชี 0.02 -          
0.02 -          

เทศบาลต าบลบวัเชด
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับป ีสิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2562

หมายเหต ุ9 เงินรับฝาก ป ี2561
เงินรับฝากภาษหีกั ณ ที่จ่าย 10,009.72
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเกบ็ภาษบี ารุงท้องที่ 5% 18,118.55
เงินรับฝากประกนัสัญญา 736,635.00
เงินรับฝากประกนัสัญญาเช่าทรัพย์สิน 15,575.95
เงินรับฝากประกนัสัญญาเช่าอืน่ ๆ 730.75
เงินรับฝากอืน่ ๆ
ค่าตอบแทนการครอบครองทรัพย์สินที่เช่าที่ราชพัสดุ
เงินมัดจ าค้ าประกนัสัญญา
ประกนัสัญญาเช่า 303,489.70

รวม

รวม 1,084,559.67



21,563,638.60 16,651,635.16
6,041,097.92

1,510,274.48

6,660,263.79
-

331,426.00
1,738,525.00 5,253,164.79 4,912,003.44

26,816,803.39 21,563,638.60

ป ี2562 ป ี2561
- -

8,360,061.31 7,908,199.27
- -
- -

36,628.10 22,153.05
- -
- -

18,420,113.98 13,633,286.28
26,816,803.39 21,563,638.60

ป ี2562 ป ี2561
1,857,000.00 0.00

เทศบาลต าบลบวัเชด
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ
ส าหรบัป ีสิน้สดุวนัที ่30 กันยายน 2562

หมายเหต ุ11 เงนิสะสม

ป ี2562 ป ี2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม

รายรับจริงสูงกวา่รายจา่ยจริง 7,835,604.46
หัก เงินทุนส ารองเงินสะสม 1,175,340.67

บวก รายรับจริงสูงกวา่รายจา่ยจริงหลังหกั
เงินทุนส ารองเงินสะสม 4,530,823.44
รับคืนเงืนสะสม 45,410.00
รายจา่ยค้างจา่ย 2,049,670.00

หัก จา่ยขาดเงินสะสม 1,713,900.00
เงินสะสม 30 กนัยายน

เงินสะสม 30 กนัยายน  ประกอบด้วย
1. หุน้ในโรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. ลูกหนีค่้าภาษี
6. ลูกหนีร้ายได้อื่นๆ
7. ทรัพยสิ์นเกดิจากเงินกู้ทีช่ าระหนีแ้ล้ว 
8. เงินสะสมทีส่ามารถน าไปใช้ได้

ทัง้นีไ้ด้รับการอนุมัติใหจ้า่ยเงินสะสมทีอ่ยู่ระหวา่งด าเนินการจ านวน
และจะเบิกจา่ยในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอยีดแนบท้ายหมายเหตุ 11



ประเภท จ านวนเงินที่ไดร้บัอนุมตัิ ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 497,000.00 497,000.00 -

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 498,000.00 498,000.00 -

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 365,000.00 365,000.00 -

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

497,000.00 497,000.00 -

1,857,000.00 1,857,000.00 -

ประเภท จ านวนเงินที่ไดร้บัอนุมตัิ ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว
- - -
- - -

เทศบาลต าบลบัวเชด
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรบัปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหต ุ11 เงินสะสม

ปี 2562
หมวด โครงการ คงเหลือ ยังไมไ่ดก่้อหน้ี

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ถนน
เฉลิมพระเกียรติ บ้านหมืน่สังข์
 หมูท่ี่ 4

497,000.00 -

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการเพิ่มสวนหย่อม/
สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน 
บ้านหมืน่สังข์ หมูท่ี่ 4

498,000.00 -

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการฟื้นฟูและพัฒนาล าน  า
 คูคลอง เพื่อส่ิงแวดล้อมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ บ้านตาปิม

365,000.00 -

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน คสล. 
จากสะพานบ้านกระทม หมูท่ี่ 
6 ไปทางโค้งระมากค้อ บ้าน
กระทม หมูท่ี่ 6

497,000.00 -

-

รวม 1,857,000.00 -

ปี 2561

รวม - -

หมวด โครงการ คงเหลือ ยังไมไ่ดก่้อหน้ี
- -






