








หน่วย : บาท

หมายเหตุ

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2 35,952,620.60               

สินทรัพย์

สินทรพัยห์มนุเวยีน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 41,205,310.91               

เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกจิการเทศบาล (ก.ส.ท.) 5,695,994.61                 

เงินกองทุนสะสมองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)

ลกูหนี้เงินยืม

รายได้จากรัฐบาลคา้งรับ 4 1,003,000.00                 

ลกูหนี้คา่ภาษี 5

ลกูหนี้รายได้อ่ืน ๆ 6

ลกูหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกจิชมุชน

ลกูหนี้อ่ืน ๆ 7

ลกูหนี้เงินยืมเงินสะสม

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 8

รวมสินทรพัยห์มนุเวยีน 47,904,305.52               

ไมส่ินทรพัยห์มนุเวยีน

หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

ทรัพย์สินที่เกดิจากการกู้ 2 4,142,000.00                 

ไม่สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 9 50.00                             

รวมไมส่ินทรพัยห์มนุเวยีน 4,142,050.00                 

รวมสินทรพัย์ 52,046,355.52               

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558

สินทรัพย์



หน่วย : บาท

หมายเหตุ

ทุนทรพัยส์ิน 2 35,952,620.60               

หนี้สิน

หนี้สินหมนุเวยีน

รายจ่ายคา้งจ่าย 10 5,382,226.96                 

ฏกีาคา้งจ่าย 11

รายจ่ายผัดส่งใบส าคญั

เงินรับฝาก 12 508,044.79                    

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 13

รวมหนี้สินหมนุเวยีน 5,890,271.75                 

หนี้สินไมห่มนุเวยีน

เจ้าหนี้เงินกู้ 14

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 15

รวมหนี้สินไมห่มนุเวยีน -                                

รวมหนี้สิน

เงินสะสม  

เงินสะสม  16 30,452,595.33               

เงินทุนส ารองเงินสะสม 17 15,703,488.44               

รวมเงินสะสม 46,156,083.77               

รวมหนี้สินและเงินสะสม 52,046,355.52               

-                                

-                                

(นางสาวศริิพร    ทวีชยั)                      (นายบุญเตือน   โพธิ์ไพจิตร) (นายยงยุทธ     สุวภาพ)

   ผู้อ านวยการกองคลงั                           ปลดัเทศบาลต าบลเมืองงาย นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย

หนี้สินและเงินสะสม

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558



หมายเหต ุ2    งบทรัพย์สิน หน่วย : บาท

ช่ือ จ านวนเงิน

ก.  อสังหาริมทรัพย์

ที่ดิน 3,210,000.00                 รายได้ 35,911,420.60                     

อาคาร 9,174,933.63                 เงินกู้

บ้านพัก เงินอุทิศ

คา่ปรับปรุงที่ดิน 387,000.00                    เงินรับโอน

เงินอุดหนุนพัฒนาประเทศ 41,200.00                             

เงินสะสม

เงินทุนส ารองเงินสะสม

ข.  สังหาริมทรัพย์

ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,122,348.00                 

ครุภัณฑ์การศึกษา 132,550.00                    

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 16,123,320.00               

ครุภัณฑ์การเกษตร 207,750.00                    

ครุภัณฑ์กอ่สร้าง 102,500.00                    

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1,439,340.00                 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 425,200.00                    

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 470,900.00                    

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 376,056.97                    

ครุภัณฑ์โรงงาน 64,790.00                      

ครุภัณฑ์ดับเพลงิ 143,000.00                    

ครุภัณฑ์กฬีา

ครุภัณฑ์ส ารวจ 130,600.00                    

ครุภัณฑ์อาวุธ

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 945,940.00                    

ครุภัณฑ์การโยธา

ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 496,392.00                    

รวมทีดิ่น อาคารสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ 35,952,620.60               รวมจ านวนเงินแหล่งทีม่าของทรัพย์สิน 35,952,620.60                     

-                                        

หมายเหตุ

1.ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง  รวม รถส่วนกลาง  890,000  บาท

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

ประเภททรัพย์สิน
แหล่งทีม่าของทรัพย์สิน

ณ วันที ่30 กันยายน 2558

งบทรัพย์สิน

ราคาทรัพย์สิน



หมายเหตุ 3  เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร 516-1-22169-0 กรุงไทย 14,691,152.88         

เงินฝากธนาคาร 516-2-07569-8 กรุงไทย 20,204,280.53         

เงินฝากธนาคาร 310000159348 ธกส. 6,309,877.50           

เงินฝากธนาคาร 516-6-01786-2 กรุงไทย -                           

เงินฝากธนาคาร 516-6-01075-2 กรุงไทยฯลฯ
รวม 41,205,310.91         

เทศบาลต าบลเมืองงาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรบัปี  สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2558



หมายเหตุ 4  รายได้จากรฐับาลค้างรบั

โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 9 53,000.00                    

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบ้านนายสุพิน  แสงเขื่อน 50,000.00                    

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  รายการติดต้ังกล้อง CCTV 900,000.00                  
รวม 1,003,000.00               

เทศบาลต าบลเมืองงาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรบัปี  สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2558



เทศบาลต าบลเมืองงาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรบัปี  สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2558



หมายเหตุ 5  ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้ ประจ าปี จ านวนราย จ านวนเงิน

ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2555

2556

2557

-                            -                        

ประเภทลูกหนี้ ประจ าปี จ านวนราย จ านวนเงิน

ลูกหนี้ภาษีบ ารุงท้องที่ 2555

2556

2557

-                            -                        

ประเภทลูกหนี้ ประจ าปี จ านวนราย จ านวนเงิน

ลูกหนี้ภาษีป้าย 2555

2556

2557

-                            -                        

-                            -                        รวมทัง้สิ้น

เทศบาลต าบลเมืองงาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรบัปี  สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2558

รวม

รวม

รวม



หมายเหตุ 6  ลูกหนี้รายได้อ่ืน ๆ

ลูกหนี้ค่าน้้าประปา

ลูกหนี้ค่าเชา่

ฯลฯ
รวม -            

เทศบาลต าบลเมืองงาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรบัปี  สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2558



หมายเหตุ 7  ลูกหนี้อ่ืน ๆ

ลูกหนี้ค่า....................................

ลูกหนี้ค่า....................................

ฯลฯ
รวม -            

เทศบาลต าบลเมืองงาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรบัปี  สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2558



หมายเหตุ 8  สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน

จ่ายล่วงหน้า

ฯลฯ
รวม -            

เทศบาลต าบลเมืองงาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรบัปี  สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2558



หมายเหตุ 9  สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

เงินขาดบัญชี 50.00        

เงินประกัน

ฯลฯ
รวม 50.00        

เทศบาลต าบลเมืองงาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรบัปี  สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2558



หมายเหตุ 10  รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เทศบัญญัติ ปี 2558 บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 978,984.00                           

อันเป็นประโยชน์ ต่อ อปท.

เทศบัญญัติ ปี 2558 บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 6,600.00                               

เทศบัญญัติ ปี 2558 บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 6,600.00                               

เทศบัญญัติ ปี 2558 สาธารณสุข งานบริหารงานทัว่ไปฯ ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 6,600.00                               

เทศบัญญัติ ปี 2558 เคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไปฯ ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 6,600.00                               

เทศบัญญัติ ปี 2558 เคหะและชุมชน งานก าจัดขยะฯ ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ 7,800.00                               

เทศบัญญัติ ปี 2558 เคหะและชุมชน งานก าจัดขยะฯ ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ 7,800.00                               

เทศบัญญัติ ปี 2558 เคหะและชุมชน งานก าจัดขยะฯ ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ 7,800.00                               

เทศบัญญัติ ปี 2558 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานบริหารงานทัว่ไปฯ ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเวรยาม 9,000.00                               

เทศบัญญัติ ปี 2558 บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน
ค่าใช้จ่ายในการจ้างประเมินและส ารวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการของเทศบาลต าบลเมืองงาย 33,770.00                             

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างรับ ปี 2557 สร้างความเขม่แขง็ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กล้อง CCTV 900,000.00                           

ความเข้มแข็งชุมชน

เทศบัญญัติ ปี 2558 บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัซ้อรถส่วนกลาง 890,000.00                           

2,861,554.00                  

เทศบาลต าบลเมืองงาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรบัปี  สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2558

รวม



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

ยอดยกมา 2,861,554.00                  

เทศบัญญัติ ปี 2558 การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุอาหารเสริมนม อาหารเสริม(นม)โรงเรียนงวดสุดท้าย 24,195.12                             

เทศบัญญัติ ปี 2558 การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุอาหารเสริมนม อาหารเสริม(นม) ศพด .งวดสุดท้าย 9,477.84                               

เทศบัญญัติ ปี 2557 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่างๆ โครงการก่อสร้างเคร่ืองชั่งผลผลิต 884,000.00                     

การเกษตรควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

เทศบัญญัติ ปี 2557 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธาณูปโภคโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 160,000.00                     

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างรับ ปี 2557 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธาณูปโภคโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.9 53,000.00                       

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างรับ ปี 2557 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธาณูปโภคโครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง สายบ้านนายสุพิณ  แสงเขื่อน 50,000.00                       

เทศบัญญัติ ปี 2558 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธาณูปโภคโครงการก่อสร้างหอถังส่งน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 670,000.00                     

เทศบัญญัติ ปี 2558 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธาณูปโภคโครงการก่อสร้างหอถังส่งน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 670,000.00                     

5,382,226.96                  รวม



หมายเหตุ 11  ฎีกาค้างจ่าย

เลขทีผู้่เบิก แผนงาน งาน หมวด ประเภท จ านวนเงิน

-                                     

เทศบาลต าบลเมืองงาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรบัปี  สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2558

รวม



หมายเหตุ 12  เงินรบัฝาก

ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 22,748.99   

เงินประกันสัญญา 427,460.00 

ค่าใชจ้ายในการจัดเก็บภาษี 5% 57,835.80   

ฯลฯ
รวม 508,044.79 

เทศบาลต าบลเมืองงาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรบัปี  สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2558



หมายเหตุ 13  หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน

......................................................

......................................................

......................................................

ฯลฯ
รวม -            

เทศบาลต าบลเมืองงาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรบัปี  สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2558



หมายเหตุ 14  เจ้าหนี้เงินกู้

เลขที่ ลงวันที่

-                             -                             

ทัง้นี้   องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทีไ่ด้รบัอนุมัติให้กู้เงินหรอืท าสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรบัเงิน จ านวน  ................................................................. บาท

รวม

เทศบาลต าบลเมืองงาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรบัปี  สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2558

สัญญากู้เงิน
ช่ือเจ้าหนี้ โครงการทีข่อกู้ จ านวนเงินทีข่อกู้ เงินต้นค้างช าระ ปีสิ้นสุดสัญญา



หมายเหตุ 15  หนี้สินไม่หมุนเวียน

............................................................................

............................................................................

............................................................................

ฯลฯ
รวม -            

เทศบาลต าบลเมืองงาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรบัปี  สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2558



หมายเหตุ 16  เงินสะสม

26,340,485.82

รายรับจริงสงูกว่ารายจ่ายจริง 5,225,033.78    

หัก    25% ของรายรับจริงสงูกว่ารายจ่ายจริง (เงินทนุส ารองเงินสะสม) (1,306,258.45)

บวก รายรับจริงสงูกว่ารายจ่ายจริงหลังหกัเงินทนุส ารองเงินสะสม 3,918,775.33        

รายจ่ายค้างจ่าย 190,700.00

ปรับปรุงระหว่างป ี(รายจ่ายรอจ่าย) 2,634.18

รับเพ่ิมระหว่างปี 0.00

หัก จ่ายขาดเงินสะสม 0.00 4,112,109.51

เงินสะสม  ณ  30  กันยายน  2558  (เงินสะสมปลายปี) 30,452,595.33

เงินสะสม  ณ  30  กันยายน 2558  ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.   หรือ  เงินฝาก ก.ส.อ. 5,695,994.61

2. ลูกหนี้ค่าภาษี 0.00

3. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
4. ลูกหนี้รายได้อ่ืน ๆ
5. ทรัพย์สนิที่เกิดจากเงินกูท้ี่ช าระหนี้แล้ว   (ผลต่างระหว่างทรัพย์สนิเกิดจากเงินกูแ้ละเจ้าหนี้เงินกู)้ 4,142,000.00

6. เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ 20,614,600.72

รวม 30,452,595.33

ทั้งนี้ในงบประมาณ พ.ศ.  2558  ได้รับอนมุตัิให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างด าเนนิการจ านวน ...................-.............................บาท

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป  ตามรายละเอียดแนบทา้ยหมายเหตุ 17

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2558

เงินสะสม  1  ตุลาคม 2557 (เงินสะสมต้นป)ี



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 16  เงินสะสม

หมวด ประเภท โครงการ
จ านวนเงินทีไ่ด้รบั

อนุมัติ
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้

-                                -                    -                    -                    -                    

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรบัปี  สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2558

รวม

เทศบาลต าบลเมืองงาย



หมายเหตุ 17  เงินทุนส ารองเงินสะสม

หมวด ประเภท โครงการ
จ านวนเงินทีไ่ด้รบั

อนุมัติ
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้

-                                -                    -                    -                    -                    

เทศบาลต าบลเมืองงาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรบัปี  สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2558

รวม



งบ หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ งบกลาง รวม

งบกลาง งบกลาง เงินงบประมาณ 2558 963,260.00                               854,197.56                    854,197.56                    

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค-์เบี้ยผู้สูงอายุ 7,195,800.00                            7,195,800.00                 7,195,800.00                 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค-์เบี้ยผู้พิการ 1,130,400.00                            1,130,400.00                 1,130,400.00                 

เงินอุดหนุนระบุวัตถปุระสงค์-เงินประกนัสังคม ผดด. 32,700.00                                 32,700.00                      32,700.00                      

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค-์เงินกสจ. 10,800.00                                 10,800.00                      10,800.00                      

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 
9,332,960.00                            9,223,897.56                 9,223,897.56                 

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรอืเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

1.เงินงบประมาณ 854,197.56               

2.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 8,369,700.00            

เทศบาลต าบลเมืองงาย

รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรบัตามแผนงาน  ..งบกลาง..

ตั้งแต่วันที ่ 1  ตุลาคม 2257  ถึง  30   กันยายน  2558

รวม



งบ หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ

งานบรหิารงานทัว่ไป

เก่ียวกับการรกัษาความ

สงบภายใน

งานเทศกิจ

งานป้องกันฝ่ายพล

เรอืนและระงับ

อัคคีภัย

รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                    

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) งบประมาณ 2558 841,580.00       841,580.00                       841,580.00       

งบด าเนินการ ค่าตอบแทน 1,950.00           1,950.00                           1,950.00           

ค่าใชส้อย 273,000.00       189,925.00                189,925.00       

ค่าวัสดุ 219,800.00       24,990.00                         168,103.60                193,093.60       

ค่าสาธารณูปโภค -                    

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 7,200.00           -                                   -                    

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                    

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน -                    

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน -                    
1,343,530.00    868,520.00                       -                            358,028.60                1,226,548.60    

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรอืเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

เทศบาลต าบลเมืองงาย

รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรบัตามแผนงาน  ...การรกัษาความสงบภายใน...

ตั้งแต่วันที ่ 1  ตุลาคม 2257  ถึง  30   กันยายน  2558

รวม



งบ หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ งานบรหิารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบรหิารงานคลัง รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) งบประมาณ 2558 2,568,270.00    2,566,642.00           2,566,642.00    

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) งบประมาณ 2558 5,167,920.00    3,432,168.00           1,726,352.00             5,158,520.00    

งบด าเนินการ ค่าตอบแทน งบประมาณ 2558 1,189,423.00    1,121,945.50           67,940.00                  1,189,885.50    

ค่าใชส้อย งบประมาณ 2558 1,276,576.00    820,900.44              18,536.00                              155,276.00                994,712.44       

เงินอุดหนุนพัฒนาประเทศ 150,000.00       150,000.00              150,000.00       

ค่าวัสดุ งบประมาณ 2558 836,364.00       659,386.20              127,720.00                787,106.20       

ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 2558 426,000.00       347,997.33              25,788.00                  373,785.33       

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 2558 1,313,500.00    1,272,800.00           28,400.00                  1,301,200.00    

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 2558 -                    -                           -                    

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน งบประมาณ 2558 35,000.00         33,770.00                33,770.00         

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 2558 48,000.00         48,000.00                48,000.00         
13,011,053.00  10,453,609.47         18,536.00                              2,131,476.00             12,603,621.47  

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรอืเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

เทศบาลต าบลเมืองงาย

รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรบัตามแผนงาน  ...บรหิารงานทัว่ไป...

ตั้งแต่วันที ่ 1  ตุลาคม 2257  ถึง  30   กันยายน  2558

รวม



งบ หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ
งานบริหารงานทั่วไป

เก่ียวกับการศึกษา

งานระดับก่อน

วัยเรียนและ

ประถมศึกษา

งานระดับ

มัธยมศึกษา

งานศึกษาไม่

ก าหนดระดับ
รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) งบประมาณ 2558 -                      

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) งบประมาณ 2558 555,286.00       555,286.00                  555,286.00         

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 1,602,520.11    1,602,520.11            1,602,520.11      

งบด าเนินการ ค่าตอบแทน งบประมาณ 2558 5,000.00           -                              -                      

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 11,770.00         11,770.00                 11,770.00           

ค่าใช้สอย งบประมาณ 2558 809,520.00       67,589.00                    657,494.00               725,083.00         

ค่าวัสดุ งบประมาณ 2558 1,144,030.00    48,677.00                    1,005,034.88            1,053,711.88      

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 156,400.00       156,400.00               156,400.00         

ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 2558 -                      

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 2558 4,200.00           4,200.00                      4,200.00             

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 2558 -                      

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน งบประมาณ 2558 -                      

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 2558 1,945,000.00    1,828,000.00            1,828,000.00      
6,233,726.11    675,752.00                  5,261,218.99            -                            -                          5,936,970.99      

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

1.เงินงบประมาณ 4,166,280.88                     

2.เงินอุดหนนุระบวัุตถุประสงค์ 1,770,690.11                     

รวม

เทศบาลต าบลเมืองงาย

รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน  ...การศึกษา...

ตัง้แต่วันที่  1  ตุลาคม 2257  ถึง  30   กันยายน  2558



งบ หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ
งานบรหิารทัว่ไป

เก่ียวกับสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล

งานบรกิาร

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอ่ืน

งานศนูย์บรกิาร

สาธารณสุข
รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) งบประมาณ 2558 -                    

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) งบประมาณ 2558 335,190.00       335,190.00                335,190.00       

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 224,700.00       224,700.00                224,700.00       

งบด าเนินการ ค่าตอบแทน งบประมาณ 2558 -                    

ค่าใชส้อย งบประมาณ 2558 183,000.00       63,408.00                  68,404.80              131,812.80       

ค่าวัสดุ งบประมาณ 2558 53,700.00         26,180.00                  26,180.00         

ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 2558 -                    

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 2558 -                    

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 2558 -                    

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน งบประมาณ 2558 -                    

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 2558 195,000.00       140,904.80            140,904.80       
991,590.00       649,478.00                -                    209,309.60            -                       858,787.60       

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรอืเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

1.เงินงบประมาณ 634,087.60                        

2.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 224,700.00                        

เทศบาลต าบลเมืองงาย

รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรบัตามแผนงาน  ...สาธารณสุข...

ตั้งแต่วันที ่ 1  ตุลาคม 2257  ถึง  30   กันยายน  2558

รวม



งบ หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ
งานบรหิารทัว่ไป

เก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห์
รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) งบประมาณ 2558 -                              

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) -                              

งบด าเนินการ ค่าตอบแทน -                              

ค่าใชส้อย 105,300.00           105,300.00                                105,300.00                 

ค่าวัสดุ -                              

ค่าสาธารณูปโภค -                              

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 6,500.00               -                                            -                              

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                              

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน -                              

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 5,000.00               -                                            -                              
116,800.00           105,300.00                                -                                  105,300.00                 

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรอืเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

เทศบาลต าบลเมืองงาย

รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรบัตามแผนงาน  ...สังคมสงเคราะห์...

ตั้งแต่วันที ่ 1  ตุลาคม 2257  ถึง  30   กันยายน  2558

รวม



งบ หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ

งานบริหาร

ทั่วไปเก่ียวกับ

เคหะชุมชม

งานไฟฟ้าถนน
งาน

สวนสาธารณะ

งานก าจัดขยะ

มูลฝอยและสิง่

ปฏิกูล

งานบ าบัด

น  าเสีย
รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) งบประมาณ 2558 -                  

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) งบประมาณ 2558 2,178,901.00        1,539,481.00     639,420.00        2,178,901.00   

งบด าเนินการ ค่าตอบแทน งบประมาณ 2558 238,800.00           28,800.00          163,620.00        192,420.00      

ค่าใช้สอย งบประมาณ 2558 735,700.00           80,190.00          38,911.60        401,380.00        520,481.60      

ค่าวัสดุ งบประมาณ 2558 595,000.00           125,889.60        325,804.46      230,101.70        681,795.76      

ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 2558 -                  

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 2558 168,000.00           33,500.00          10,639.97        42,580.00          86,719.97        

เงินอุดหนุนพัฒนาประเทศ 41,200.00             41,200.00        41,200.00        

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 2558 4,323,000.00        4,170,000.00   4,170,000.00   

เงินอุดหนุนพัฒนาประเทศ 856,700.00           856,700.00      856,700.00      

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน งบประมาณ 2558 -                  

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 2558 71,400.00             69,024.58        69,024.58        
9,208,701.00        1,807,860.60     5,512,280.61   -                   1,477,101.70     -                   8,797,242.91   

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

เทศบาลต าบลเมืองงาย

รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน  ...เคหะและชุมชน...

ตั งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2257  ถึง  30   กันยายน  2558

รวม



งบ หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ

งานบรหิารทัว่ไป

เก่ียวกับการสรา้งความ

เขม้แขง็ของชุมชม

งานส่งเสรมิและ

สนับสนุนความ

เขม้แขง็ชุมชน

รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) งบประมาณ 2558 -                            

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) -                            

งบด าเนินการ ค่าตอบแทน -                            

ค่าใชส้อย 337,030.00                295,081.00                295,081.00               

ค่าวัสดุ -                            

ค่าสาธารณูปโภค -                            

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ -                            

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                            

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน -                            

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน -                            
337,030.00                -                                   295,081.00                295,081.00               

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรอืเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

เทศบาลต าบลเมืองงาย

รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรบัตามแผนงาน  ...สรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน...

ตั้งแต่วันที ่ 1  ตุลาคม 2257  ถึง  30   กันยายน  2558

รวม



งบ หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ

งานบรหิารทั่วไป

เก่ียวกับศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

งานกีฬาและ

นันทนาการ

งานศาสนาและ

วัฒนธรรมท้องถิน่

งานวิชการวางแผน

และสง่เสรมิ

การท่องเที่ยว

รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายการเมอืง) งบประมาณ 2558 -                    
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) -                    

งบด าเนินการ ค่าตอบแทน -                    

ค่าใชส้อย 350,000.00       94,920.00              195,420.00            10,000.00              300,340.00       

ค่าวัสดุ 20,000.00         20,000.00              20,000.00         

ค่าสาธารณูปโภค -                    
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ -                    

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                    
งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน -                    
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 165,000.00       -                        160,000.00            160,000.00       

535,000.00       -                              114,920.00            355,420.00            10,000.00              480,340.00       

หมายเหต ุ  ระบุเงินงบประมาณหรอืเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรบัตามแผนงาน  ...การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ...

ตัง้แตว่ันที่  1  ตลุาคม 2257  ถึง  30   กันยายน  2558

รวม



งบ หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ

งานบรหิารทัว่ไป

เก่ียวกับอุตสาหกรรรม

และการโยธา

งานก่อสรา้งโครงสรา้ง

พ้ืนฐาน
รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                         

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) -                         

งบด าเนินการ ค่าตอบแทน -                         

ค่าใชส้อย -                         

ค่าวัสดุ -                         

ค่าสาธารณูปโภค -                         

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ -                         

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                         

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน -                         

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน -                         
-                            -                                      -                                -                         

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรอืเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

เทศบาลต าบลเมืองงาย

รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรบัตามแผนงาน  ...อุตสาหกรรมและการโยธา...

ตั้งแต่วันที ่ 1  ตุลาคม 2257  ถึง  30   กันยายน  2558

รวม



งบ หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ งานส่งเสรมิการเกษตร
งานอนุรกัษ์แหล่งน ้า

และป่าไม้
รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) งบประมาณ 2558 -                    

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) -                    

งบด าเนินการ ค่าตอบแทน -                    

ค่าใชส้อย 30,000.00                     5,700.00                           5,700.00           

ค่าวัสดุ 10,000.00                     6,000.00                           6,000.00           

ค่าสาธารณูปโภค -                    

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ -                    

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                    

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน -                    

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน -                    
40,000.00                     11,700.00                         -                                              11,700.00         

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรอืเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

เทศบาลต้าบลเมืองงาย

รายงานรายจ่ายในการด้าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรบัตามแผนงาน  ...การเกษตร...

ตั งแต่วันที ่ 1  ตุลาคม 2257  ถึง  30   กันยายน  2558

รวม



งบ หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ งานกิจการประปา งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                    

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) -                    

งบด าเนินการ ค่าตอบแทน -                    

ค่าใชส้อย -                    

ค่าวัสดุ -                    

ค่าสาธารณูปโภค -                    

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ -                    

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                    

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน -                    

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน -                    
-                    -                                   -                            -                            -                    

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรอืเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

เทศบาลต าบลเมืองงาย

รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรบัตามแผนงาน  ...การพาณิชย.์..

ตั้งแต่วันที ่ 1  ตุลาคม 2257  ถึง  30   กันยายน  2558

รวม



บรหิาร

งาน

ทั่วไป

การรกัษา

ความ

สงบภายใน

การศึกษา
สาธารณสุข

สังคม

สังคม

สงเคราะห์

เคหะและ

ชุมชน

สรา้ง

ความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นนัทนาการ

อุตสาหกรรม

และการโยธา

การเกษตร

การ

การ

พาณิชย์
งบกลาง รวม

งบบคุลากร เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) งบประมาณ 2558 2,566,642.00      2,566,642.00      

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) งบประมาณ 2558 5,158,520.00      841,580.00         555,286.00         335,190.00         2,178,901.00      9,069,477.00      

เงินอุดหนุนระบวัุตถปุระสงค์ 1,602,520.11      224,700.00         1,827,220.11      

งบด าเนนิการ ค่าตอบแทน งบประมาณ 2558 1,189,885.50      1,950.00             -                      192,420.00         1,384,255.50      

เงินอุดหนุนระบวัุตถปุระสงค์ 150,000.00         11,770.00           161,770.00         

ค่าใช้สอย งบประมาณ 2558 994,712.44         189,925.00         725,083.00         131,812.80         105,300.00         520,481.60         295,081.00         300,340.00         5,700.00            3,268,435.84      

ค่าวัสดุ งบประมาณ 2558 787,106.80         193,093.60         1,053,711.88      26,180.00           681,795.16         20,000.00           6,000.00            2,767,887.44      

เงินอุดหนุนระบวัุตถปุระสงค์ 156,400.00         156,400.00         

ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 2558 373,786.32         373,786.32         

งบลงทนุ ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 2558 1,301,200.00      -                      4,200.00             86,719.97           1,392,119.97      

เงินอุดหนุนพัฒนาประเทศ 41,200.00           41,200.00           

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 2558 4,170,000.00      4,170,000.00      

เงินอุดหนุนพัฒนาประเทศ 856,700.00         856,700.00         

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน งบประมาณ 2558 33,770.00           33,770.00           

งบเงินอุดหนนุ เงินอุดหนนุ งบประมาณ 2558 48,000.00           1,828,000.00      72,500.00           69,024.58           160,000.00         2,177,524.58      

งบกลาง งบกลาง งบประมาณ 2558 854,197.56       854,197.56         

เงินอุดหนุนระบวัุตถปุระสงค์ 8,369,700.00    8,369,700.00      

12,603,623.06  1,226,548.60    5,936,970.99    790,382.80       105,300.00       8,797,242.31    295,081.00       480,340.00       -                  11,700.00        -            854,197.56     39,471,086.32  

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรอืเงินอุดหนนุระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

รายงานรายจ่ายในการด าเนนิงานที่จ่ายจากเงินรายรบัตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2257  ถึง  30   กันยายน  2558

รวม

งบ หมวด แหล่งเงิน

แผนงาน



บรหิาร

งาน

ทั่วไป

การรกัษา

ความ

สงบภายใน

การศึกษา
สาธารณสุข

สังคม

สังคม

สงเคราะห์

เคหะและ

ชุมชน

สรา้ง

ความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นนัทนาการ

อุตสาหกรรม

และการโยธา

การเกษตร

การ

การ

พาณิชย์
งบกลาง รวม

งบบคุลากร เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                      

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) -                      

งบด าเนนิการ ค่าตอบแทน -                      
ค่าใช้สอย -                      
ค่าวัสดุ -                      
ค่าสาธารณูปโภค -                      

งบลงทนุ ค่าครุภัณฑ์ -                      
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                      

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน -                      

งบเงินอุดหนนุ เงินอุดหนนุ -                      

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                     -                  -                    รวม

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

รายงานรายจ่ายในการด าเนนิงานที่จ่ายจากเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2257  ถึง  30   กันยายน  2558

งบ หมวด

แผนงาน



บรหิาร

งาน

ทั่วไป

การรกัษา

ความ

สงบภายใน

การศึกษา
สาธารณสุข

สังคม

สังคม

สงเคราะห์

เคหะและ

ชุมชน

สรา้ง

ความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นนัทนาการ

อุตสาหกรรม

และการโยธา

การเกษตร

การ

การ

พาณิชย์
งบกลาง รวม

งบบคุลากร เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                      

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) -                      

งบด าเนนิการ ค่าตอบแทน -                      
ค่าใช้สอย -                      
ค่าวัสดุ -                      
ค่าสาธารณูปโภค -                      

งบลงทนุ ค่าครุภัณฑ์ -                      
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                      

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน -                      

งบเงินอุดหนนุ เงินอุดหนนุ -                      

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                     -                  -                    รวม

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

รายงานรายจ่ายในการด าเนนิงานที่จ่ายจากเงินทนุส ารองเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2257  ถึง  30   กันยายน  2558

งบ หมวด

แผนงาน



บรหิาร

งาน

ทั่วไป

การรกัษา

ความ

สงบภายใน

การศึกษา
สาธารณสุข

สังคม

สังคม

สงเคราะห์

เคหะและ

ชุมชน

สรา้ง

ความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นนัทนาการ

อุตสาหกรรม

และการโยธา

การเกษตร

การ

การ

พาณิชย์
งบกลาง รวม

งบบคุลากร เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                      

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) -                      

งบด าเนนิการ ค่าตอบแทน -                      
ค่าใช้สอย -                      
ค่าวัสดุ -                      
ค่าสาธารณูปโภค -                      

งบลงทนุ ค่าครุภัณฑ์ -                      
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                      

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน -                      

งบเงินอุดหนนุ เงินอุดหนนุ -                      

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                     -                  -                    รวม

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

รายงานรายจ่ายในการด าเนนิงานที่จ่ายจากเงินกู้

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2257  ถึง  30   กันยายน  2558

งบ หมวด

แผนงาน



รวมรายจ่ายจาก

เงินรายรบั

งบประมาณ

รวมรายจ่ายจาก

เงินอุดหนุน

ระบุ

วัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจ

รวม

บรหิาร

งาน

ทั่วไป

การรกัษา

ความ

สงบภายใน

การศกึษา
สาธารณสุข

สังคม

สังคม

สงเคราะห์

เคหะและ

ชุมชน

สรา้ง

ความ

เขม้แขง็

ของชุมชน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

อุตสาหกรรม

และการโยธา

การเกษตร

การ

การ

พาณิชย์
งบกลาง

รายจ่าย

งบกลาง 943,200.00          854,197.56          854,197.56                  854,197.56

งบกลาง 8,369,700.00     8,369,700.00           8,369,700.00

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00       2,566,642.00       2,566,642.00      2,566,642.00      -                      -                      -                      -                    -                      -                  -                   -               -                  -              

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 9,098,017.00       9,069,477.00       9,069,477.00      5,158,520.00      841,580.00         555,286.00         335,190.00         -                    2,178,901.00      -                  -                   -               -                  -              

1,827,220.11     1,827,220.11      1,602,520.11      224,700.00         -                    -                      -                  -                   -               -                  -              
ค่าตอบแทน 1,390,293.00       1,384,255.50       1,384,255.50      1,189,885.50      1,950.00             -                      -                      -                    192,420.00         -                  -                   -               -                  -              
ค่าตอบแทน 11,770.00          11,770.00           11,770.00           -                    -                      -                  -                   -               -                  -              
ค่าใชส้อย 4,323,820.00       3,268,435.84       3,268,435.84      994,712.44         189,925.00         725,083.00         131,812.80         105,300.00       520,481.60         295,081.00     300,340.00      -               5,700.00         -              
ค่าใชส้อย 150,000.00        150,000.00         150,000.00         
ค่าวัสดุ 3,044,030.00       2,767,887.44       2,767,887.44      787,106.80         193,093.60         1,053,711.88      26,180.00           -                    681,795.16         -                  20,000.00        -               6,000.00         -              
ค่าวัสดุ 156,400.00        156,400.00         156,400.00         -                    -                      -                  -                   -               -                  -              
ค่าสาธารณูปโภค 360,000.00          373,786.32          373,786.32         373,786.32         -                      -                      -                      -                    -                      -                  -                   -               -                  -              
ค่าครุภัณฑ์   (หมายเหตุ  1) 1,545,000.00       1,392,119.97       1,392,119.97      1,301,200.00      -                      4,200.00             -                      -                    86,719.97           -                  -                   -               -                  -              
ค่าครุภัณฑ์   (หมายเหตุ  1) 41,200.00          41,200.00           41,200.00           
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (หมายเหตุ 2 ) 4,348,000.00       4,170,000.00       4,170,000.00      -                      -                      -                      -                      -                    4,170,000.00      -                  -                   -               -                  -              
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (หมายเหตุ 2 ) 856,700.00        856,700.00         856,700.00         
รายจ่ายอ่ืน 35,000.00            33,770.00            33,770.00           33,770.00           -                      -                      -                      -                    -                      -                  -                   -               -                  -              
เงินอุดหนุน 2,288,000.00       2,177,524.58       2,177,524.58      48,000.00           -                      1,828,000.00      72,500.00           -                    69,024.58           -                  160,000.00      -               -                  -              
เงินอุดหนุนพัฒนาประเทศ -                      -                      

รวยรายจ่าย 30,000,000.00     28,058,096.21     11,412,990.11   39,471,086.32    12,603,623.06    1,226,548.60      5,936,970.99      790,382.80         105,300.00       8,797,242.31      295,081.00     480,340.00      -               11,700.00       -              9,223,897.56     

รายรบั

หมวดภาษีอากร 467,000.00          540,500.15          540,500.15         

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 273,000.00          383,844.80          383,844.80         
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -                       -                       -                      
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 650,000.00          578,875.75          578,875.75         
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 33,000.00            77,018.00            77,018.00           
หมวดรายได้จากทุน -                       -                       -                      
หมวดภาษีจัดสรร 16,577,000.00     20,001,888.29     20,001,888.29    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,000,000.00     11,657,320.00     11,657,320.00    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปพัฒนาประเทศ 1,091,583.00     1,091,583.00      
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/์เฉพาะกิจ -                       10,365,090.11   10,365,090.11    

รวมรายรบั 30,000,000.00     33,239,446.99   11,456,673.11 44,696,120.10  -                    -                    -                    -                    -                  -                    -                -                 -             -                -            -                   

รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ ากว่า)รายจ่าย 5,181,350.78       43,683.00          5,225,033.78      

ประมาณการ

เทศบาลต าบลเมืองงาย

งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรบั

ตัง้แตว่ันที่  1  ตลุาคม 2257  ถึง  30   กันยายน  2558

รายการ

แผนงาน



รายละเอียดประกอบงบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรบั

  หมายเหต ุ 1    ค่าครภัุณฑ ์   หมายเหต ุ 2    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง    

  ครภัุณฑส์ านักงาน อาคาร

  - ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 74,900.00            บาท จ่ายจากเงินรายรับ   - อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 1,412,000.00      บาท จ่ายจากเงินรายรับ

  - เคร่ืองโทรสาร 17,000.00            บาท จ่ายจากเงินรายรับ   - ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 159,700.00         บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนพัฒนาประเทศ

  ครภัุณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ สาธารณูปการ

  - กล้องดิจิตอล 23,900.00            บาท จ่ายจากเงินรายรับ   - ถนน คสล.ม.4 97,000.00           บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนพัฒนาประเทศ

  ครภัุณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ   - ถนน คสล.ม.1 ห้วยโป่งขาม 357,000.00         บาท จ่ายจากเงินรายรับ

  - สัญญาณจราจร ไฟกระพริบ 41,200.00            บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนพัฒนาประเทศ   - ถนน คสล.ม.3 635,000.00         บาท จ่ายจากเงินรายรับ

  ครภัุณฑก์ารเกษตร   - ถนน คสล.ม.1 207,500.00         บาท จ่ายจากเงินรายรับ

  - เคร่ืองย่อนสลายกิง่ไม้พร้อมเคร่ืองยนต์ 34,500.00            บาท จ่ายจากเงินรายรับ   - รางระบายน้ า รูปตัวยู ม.4 150,000.00         บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนพัฒนาประเทศ

  ครภัุณฑง์านบ้านงานครวั   - เรียงหินยาแนว ม.9 ห้วยโป่งขาม 90,000.00           บาท จ่ายจากเงินรายรับ

  - เคร่ืองตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง 28,500.00            บาท จ่ายจากเงินรายรับ   - เรียงหินยาแนว ม.9 ห้วยโป่งขาม 450,000.00         บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนพัฒนาประเทศ

  ครภัุณฑค์อมพิวเตอร์   - หอถังส่งน้าประปา ม.10 670,000.00         บาท จ่ายจากเงินรายรับ

  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 ชดุ กองคลัง 22,000.00            บาท จ่ายจากเงินรายรับ   - หอถังส่งน้าประปา ม.4 670,000.00         บาท จ่ายจากเงินรายรับ

  - เคร่ืองพิมพ์  1 ชดุ กองคลัง 3,400.00              บาท จ่ายจากเงินรายรับ   - ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 128,500.00         บาท จ่ายจากเงินรายรับ

  - เคร่ืองส ารองไฟ  1 ชดุ กองคลัง 3,000.00              บาท จ่ายจากเงินรายรับ

  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์  2  ชดุ ส านักปลัด 44,000.00            บาท จ่ายจากเงินรายรับ

  - เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเชอร์  2   เคร่ือง  ส านักปลัด 6,800.00              บาท จ่ายจากเงินรายรับ

  - เคร่ืองพิมพ์ชนิดฉดีหมึก   1   เคร่ือง  ส านักปลัด 4,200.00              บาท จ่ายจากเงินรายรับ

  - เคร่ืองส ารองไฟ  4  ชดุ ส านักปลัด 12,000.00            บาท จ่ายจากเงินรายรับ

  - เคร่ืองพิมพ์ชนิดฉดีหมึก   1   เคร่ือง กองการศึกษา 4,200.00              บาท จ่ายจากเงินรายรับ

  ครภัุณฑก่์อสรา้ง

  - แบบหล่อลูกปูน 1 ชดุ 5,000.00              บาท จ่ายจากเงินรายรับ

  ครภัุณฑย์านพาหนะและขนส่ง

  - รถยนต์ส่วนกลาง 890,000.00          บาท จ่ายจากเงินรายรับ
  - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 218719.97 บาท จ่ายจากเงินรายรับ

1,433,319.97       5,026,700.00      



บรหิาร

งาน

ทั่วไป

การรกัษา

ความ

สงบภายใน

การศกึษา
สาธารณสุข

สังคม

สังคม

สงเคราะห์

เคหะและ

ชุมชน

สรา้ง

ความ

เขม้แขง็

ของชุมชน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

อุตสาหกรรม

และการโยธา

การเกษตร

การ

การ

พาณิชย์
งบกลาง

รายจ่าย

งบกลาง -                              

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                              

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) -                              
ค่าตอบแทน -                              
ค่าใชส้อย -                              
ค่าวัสดุ -                              
ค่าสาธารณูปโภค -                              
ค่าครุภัณฑ์   (หมายเหตุ  1) -                              
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (หมายเหตุ 2 ) -                              
รายจ่ายอ่ืน -                              
เงินอุดหนุน -                              

รวยรายจ่าย -                                -                              

รายรบั

หมวดภาษีอากร -                              

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต -                              
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -                              
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด -                              
หมวดรายได้จากทุน -                              
หมวดภาษีจัดสรร -                              
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป -                              
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/์เฉพาะกิจ -                              

รวมรายรบั -                                -                           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                     -                  

รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ ากว่า)รายจ่าย 0.00

เทศบาลต าบลเมืองงาย

งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรบัและเงินสะสม

ตัง้แตว่ันที่  1  ตลุาคม 2257  ถึง  30   กันยายน  2558

รายการ ประมาณการ รวม

แผนงาน



รายละเอียดประกอบงบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรบัและเงินสะสม

  หมายเหตุ  1    ค่าครุภัณฑ์ จ านวนเงิน บาท ประกอบด้วย   หมายเหตุ  2    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     จ านวนเงิน บาท ประกอบด้วย

จ่ายจากเงินรายรับ บาท จ่ายจากเงินรายรับ บาท

จ่ายจากเงินสะสม บาท จ่ายจากเงินสะสม บาท



รวมรายจ่ายจาก

เงินรายรบั

งบประมาณ

รวมรายจ่ายจาก

เงินอุดหนุน

ระบุ

วัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจ

รวม

บรหิาร

งาน

ทั่วไป

การรกัษา

ความ

สงบภายใน

การศกึษา
สาธารณสุข

สังคม

สังคม

สงเคราะห์

เคหะและ

ชุมชน

สรา้ง

ความ

เขม้แขง็

ของชุมชน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

อุตสาหกรรม

และการโยธา

การเกษตร

การ

การ

พาณิชย์
งบกลาง

รายจ่าย

งบกลาง 943,200.00          854,197.56        -                     854,197.56                                   -                            -   -                                            -                         -                          -                        -                        -                       -                          -          854,197.56

งบกลาง -                       -                      8,369,700.00     8,369,700.00                                -                            -   -                                            -                         -                          -                        -                        -                          -       8,369,700.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00       2,566,642.00     -                     2,566,642.00              2,566,642.00                          -   -                                            -                         -                          -                        -                        -   -                                        -   -                                    -   

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 9,098,017.00       9,069,477.00     -                     9,069,477.00              5,158,520.00           841,580.00 555,286.00                335,190.00                       -        2,178,901.00                      -                        -   -                                        -   -                                    -   
-                       -                      1,827,220.11     1,827,220.11                                -                            -   1,602,520.11             224,700.00                       -                          -                        -                        -   -                                        -   -                                    -   

ค่าตอบแทน 1,390,293.00       1,384,255.50     -                     1,384,255.50              1,189,885.50               1,950.00 -                                            -                         -           192,420.00                      -                        -   -                                        -   -                                    -   

ค่าตอบแทน -                       -                      11,770.00          11,770.00                                     -                            -   11,770.00                                 -                         -                          -                        -        300,340.00 -                            5,700.00 -                                    -   

ค่าใชส้อย 4,323,820.00       3,268,435.84     -                     3,268,435.84                 994,712.44           189,925.00 725,083.00                131,812.80       105,300.00         520,481.60      295,081.00                      -   -                                        -   -                                    -   

ค่าใชส้อย -                       -                      150,000.00        150,000.00                    150,000.00                          -   -                                            -                         -                          -                        -          20,000.00            6,000.00                        -   

ค่าวัสดุ 3,044,030.00       2,767,887.44     -                     2,767,887.44                 787,106.80           193,093.60 1,053,711.88               26,180.00                       -           681,795.16                      -                        -   -                                        -   -                                    -   

ค่าวัสดุ -                       -                      156,400.00        156,400.00                                   -                            -   156,400.00                               -                         -                          -                        -                        -   -                                        -   -                                    -   

ค่าสาธารณูปโภค 360,000.00          373,786.32        -                     373,786.32                    373,786.32                          -   -                                            -                         -                          -                        -                        -   -                                        -   -                                    -   

ค่าครุภัณฑ์   (หมายเหตุ  1) 1,545,000.00       1,392,119.97     -                     1,392,119.97              1,301,200.00                          -   4,200.00                                   -                         -             86,719.97                      -                        -                          -   -                                    -   

ค่าครุภัณฑ์   (หมายเหตุ  1) -                       -                      41,200.00          41,200.00                                     -                            -   -                                            -                         -             41,200.00                      -                        -   -                                        -                          -   

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (หมายเหตุ 2 ) 4,348,000.00       4,170,000.00     -                     4,170,000.00                                -                            -   -                                            -                         -        4,170,000.00                      -                        -   -                                        -   -                                    -   

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (หมายเหตุ 2 ) -                       -                      856,700.00        856,700.00                                   -                            -   -                                            -                         -           856,700.00                      -                        -   -                                        -                          -   

รายจ่ายอ่ืน 35,000.00            33,770.00           -                     33,770.00                        33,770.00                          -   -                                            -                         -                          -                        -        160,000.00 -                                        -   -                                    -   

เงินอุดหนุน 2,288,000.00       2,177,524.58     -                     2,177,524.58                   48,000.00                          -   1,828,000.00               72,500.00                       -             69,024.58                      -                        -   -                                        -   -                                    -   

รวยรายจ่าย 30,000,000.00     28,058,096.21   11,412,990.11   39,471,086.32     12,603,623.06    1,226,548.60      5,936,970.99     790,382.80       105,300.00      8,797,242.31    295,081.00     480,340.00     -                 11,700.00         -             9,223,897.56    

รายรบั

หมวดภาษีอากร 467,000.00          540,500.15        540,500.15          

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 273,000.00          383,844.80        383,844.80          
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -                       -                      -                       
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 650,000.00          578,875.75        578,875.75          
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 33,000.00            77,018.00           77,018.00            
หมวดรายได้จากทุน -                       -                      -                       
หมวดภาษีจัดสรร 16,577,000.00     20,001,888.29   20,001,888.29     
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,000,000.00     11,657,320.00   11,657,320.00     
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปพัฒนาประเทศ 1,091,583.00     1,091,583.00       
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/์เฉพาะกิจ -                      10,365,090.11   10,365,090.11     

รวมรายรบั 30,000,000.00     33,239,446.99  11,456,673.11 44,696,120.10   -                    -                    -                   -                  -                 -                  -                -                -               -                  -            -                  

รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ ากว่า)รายจ่าย 5,181,350.78     43,683.00          5,225,033.78       

เทศบาลต าบลเมืองงาย

งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรบั เงินสะสม และเงินทุนส ารองเงินสะสม

ตัง้แตว่ันที่  1  ตลุาคม 2257  ถึง  30   กันยายน  2558

รายการ ประมาณการ

แผนงาน



รายละเอียดประกอบงบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรบั

  หมายเหต ุ 1    ค่าครภัุณฑ ์   หมายเหต ุ 2    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง    

  ครภัุณฑส์ านักงาน อาคาร

  - ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 74,900.00           บาท จ่ายจากเงินรายรับ   - อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 1,412,000.00    บาท จ่ายจากเงินรายรับ

  - เคร่ืองโทรสาร 17,000.00           บาท จ่ายจากเงินรายรับ   - ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 159,700.00       บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนพัฒนาประเทศ

  ครภัุณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ สาธารณูปการ

  - กล้องดิจิตอล 23,900.00           บาท จ่ายจากเงินรายรับ   - ถนน คสล.ม.4 97,000.00         บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนพัฒนาประเทศ

  ครภัุณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ   - ถนน คสล.ม.1 ห้วยโป่งขาม 357,000.00       บาท จ่ายจากเงินรายรับ

  - สัญญาณจราจร ไฟกระพริบ 41,200.00           บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนพัฒนาประเทศ   - ถนน คสล.ม.3 635,000.00       บาท จ่ายจากเงินรายรับ

  ครภัุณฑก์ารเกษตร   - ถนน คสล.ม.1 207,500.00       บาท จ่ายจากเงินรายรับ

  - เคร่ืองย่อนสลายกิง่ไม้พร้อมเคร่ืองยนต์ 34,500.00           บาท จ่ายจากเงินรายรับ   - รางระบายน้ า รูปตัวยู ม.4 150,000.00       บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนพัฒนาประเทศ

  ครภัุณฑง์านบ้านงานครวั   - เรียงหินยาแนว ม.9 ห้วยโป่งขาม 90,000.00         บาท จ่ายจากเงินรายรับ

  - เคร่ืองตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง 28,500.00           บาท จ่ายจากเงินรายรับ   - เรียงหินยาแนว ม.9 ห้วยโป่งขาม 450,000.00       บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนพัฒนาประเทศ

  ครภัุณฑค์อมพิวเตอร์   - หอถังส่งน้าประปา ม.10 670,000.00       บาท จ่ายจากเงินรายรับ

  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 ชดุ กองคลัง 22,000.00           บาท จ่ายจากเงินรายรับ   - หอถังส่งน้าประปา ม.4 670,000.00       บาท จ่ายจากเงินรายรับ

  - เคร่ืองพิมพ์  1 ชดุ กองคลัง 3,400.00             บาท จ่ายจากเงินรายรับ   - ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 128,500.00       บาท จ่ายจากเงินรายรับ

  - เคร่ืองส ารองไฟ  1 ชดุ กองคลัง 3,000.00             บาท จ่ายจากเงินรายรับ

  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์  2  ชดุ ส านักปลัด 44,000.00           บาท จ่ายจากเงินรายรับ

  - เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเชอร์  2   เคร่ือง  ส านักปลัด 6,800.00             บาท จ่ายจากเงินรายรับ

  - เคร่ืองพิมพ์ชนิดฉดีหมึก   1   เคร่ือง  ส านักปลัด 4,200.00             บาท จ่ายจากเงินรายรับ

  - เคร่ืองส ารองไฟ  4  ชดุ ส านักปลัด 12,000.00           บาท จ่ายจากเงินรายรับ

  - เคร่ืองพิมพ์ชนิดฉดีหมึก   1   เคร่ือง กองการศึกษา 4,200.00             บาท จ่ายจากเงินรายรับ

  ครภัุณฑก่์อสรา้ง

  - แบบหล่อลูกปูน 1 ชดุ 5,000.00             บาท จ่ายจากเงินรายรับ

  ครภัุณฑย์านพาหนะและขนส่ง

  - รถยนต์ส่วนกลาง 890,000.00        บาท จ่ายจากเงินรายรับ
  - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 218719.97 บาท จ่ายจากเงินรายรับ

1,433,319.97     5,026,700.00    



บรหิาร

งาน

ทั่วไป

การรกัษา

ความ

สงบภายใน

การศกึษา
สาธารณสุข

สังคม

สังคม

สงเคราะห์

เคหะและ

ชุมชน

สรา้ง

ความ

เขม้แขง็

ของชุมชน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

อุตสาหกรรม

และการโยธา

การเกษตร

การ

การ

พาณิชย์
งบกลาง

รายจ่าย

งบกลาง -                              

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                              

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) -                              
ค่าตอบแทน -                              
ค่าใชส้อย -                              
ค่าวัสดุ -                              
ค่าสาธารณูปโภค -                              
ค่าครุภัณฑ์   (หมายเหตุ  1) -                              
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (หมายเหตุ 2 ) -                              
รายจ่ายอ่ืน -                              
เงินอุดหนุน -                              

รวยรายจ่าย -                                -                              

รายรบั

หมวดภาษีอากร -                              

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต -                              
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -                              
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด -                              
หมวดรายได้จากทุน -                              
หมวดภาษีจัดสรร -                              
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป -                              
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/์เฉพาะกิจ -                              

รวมรายรบั -                                -                           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                     -                  

รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ ากว่า)รายจ่าย 0.00

เทศบาลต าบลเมืองงาย

งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรบั เงินสะสม เงินทุนส ารองเงินสะสมและเงินกู้

ตัง้แตว่ันที่  1  ตลุาคม 2257  ถึง  30   กันยายน  2558

รายการ ประมาณการ รวม

แผนงาน



รายละเอียดประกอบงบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรบั  เงินสะสม เงินทุนส ารองเงินสะสมและเงินกู้

  หมายเหตุ  1    ค่าครุภัณฑ์ จ านวนเงิน บาท ประกอบด้วย   หมายเหตุ  2    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     จ านวนเงิน บาท ประกอบด้วย

จ่ายจากเงินรายรับ บาท จ่ายจากเงินรายรับ บาท

จ่ายจากเงินสะสม บาท จ่ายจากเงินสะสม บาท

จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม บาท จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม บาท

จ่ายจากเงินกู้ บาท จ่ายจากเงินกู้ บาท



อปท.(ระเบียบ ปี 43) อปท.(ระเบียบ ปี 47) อปท.(ระเบียบ ปี 58)

ณ วันที ่30 กันยายน พ.ศ. ....... ณ วันที ่30 กันยายน พ.ศ. ....... ณ วันที ่30 กันยายน พ.ศ. .......

รายการ รายการ รายการ

ทรพัย์สิน ทรพัย์สิน สินทรพัย์

ทรพัย์สินตามงบทรพัย์สิน  (หมายเหตุ 1) ทรพัย์สินตามงบทรพัย์สิน  (หมายเหตุ 1) ทรพัย์สินตามงบทรพัย์สิน   (หมาเหตุ  2)

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2) เงินสดและเงินฝากธนาคาร    (หมายเหตุ  3)

     เงินสดในมือ

     เงินสด

     ธนาคาร ...............ประจ า

     ธนาคาร ...............ออมทรพัย์

     เงินฝากคลังจังหวัด

หรอื เงินกองทุนสะสมองค์การบรหิารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) เงินฝาก  ก.ส.อ.

เงินฝาก - เงินทุนส่งเสรมิกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เงินฝาก  ก.ส.ท.

ลูกหนี้เงินยืม

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด เงินอุดหนุนทัว่ไปฝากจังหวัด รายได้จากรฐับาลค้างรบั    (หมายเหตุ  4)

ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรอืน ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรอืน ลูกหนี้ค่าภาษี     (หมายเหตุ  5)

        - ภาษีบ ารงุท้องที่         - ภาษีบ ารงุท้องที่

        - ภาษีป้าย         - ภาษีป้าย

หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ ว72  ลว. 16 พ.ค.43 หนังสือ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ ว819  ลว. 2 ก.พ.47 หนังสือ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ ว659  ลว. 30 มี.ค.58



รายได้ค้างรบั ลูกหนี้รายได้อ่ืน ๆ    (หมายเหตุ  6)

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ลูกหนี้อ่ืน ๆ     (หมายเหตุ  7)

ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม

สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน    (หมายเหตุ  8) )

          รวมสินทรพัย์หมุนเวียน

หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น หุ้นในโรงพิมพ์อาสารกัษาดินแดน

ทรพัย์สินทีเ่กิดจากการกู้    (หมายเหตุ  2)

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน   (หมายเหตุ  9) )

          รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน

รวมทรพัย์สิน รวมทรพัย์สิน รวมทรพัย์สิน

หนี้สินและเงินสะสม หนี้สินและเงินสะสม หนี้สิน

ทรพัย์สินตามงบทรพัย์สิน  (หมายเหตุ  1) ทรพัย์สินตามงบทรพัย์สิน  (หมายเหตุ  1) ทุนทรพัย์สิน    (หมายเหตุ  2)

รายจ่ายค้างจ่าย    (หมายเหตุ  5) เงินเบิกตัดปี   (รายจ่ายค้างจ่าย) รายจ่ายค้างจ่าย     (หมายเหตุ  10)

ฏีกาค้างจ่าย    (หมายเหตุ  11)

รายจ่ายผัดส่งใบส าคัญ    (หมายเหตุ  6) รายจ่ายผัดส่งใบส าคัญ    รายจ่ายผัดส่งใบส าคัญ

เงินรบัฝากต่าง ๆ   (หมายเหตุ  4) เงินรบัฝากต่าง ๆ  เงินรบัฝาก     (หมายเหตุ  12)

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน    (หมายเหตุ  13)

          รวมหนี้สินหมุนเวียน



เจ้าหนี้    (หมายเหตุ  3) เจ้าหนี้เงินกู้    (หมายเหตุ  14)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน   (หมายเหตุ  15)

          รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย    (หมายเหตุ  7) เงินอุดหนุนทัว่ไปค้างจ่าย    

ส ารองรายรบั

เงินสะสม   (หมายเหตุ  8)     เงินสะสม   1 ต.ค. .............. เงินสะสม    (หมายเหตุ  16)

    บวก  รบัจรงิสูงกว่าจ่ายจรงิ

    บวก  รายได้ค้างรบั

    หัก    จ่ายขาดเงินสะสม

เงินสะสม   30 ก.ย. ..............

เงินทุนส ารองเงินสะสม เงินทุนส ารองเงินสะสม    (หมายเหตุ  17)

          รวมเงินสะสม

รวม หนี้สิน เงินสะสมและทุนทรพัย์สิน รวม หนี้สิน เงินสะสมและทุนทรพัย์สิน รวมหนี้สินและเงินสะสม



อปท. (ระเบียบ ปี 43) อปท. (ระเบียบ ปี 47)

งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรบั งบรายรบั - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.25..

ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 25..  ถึง วันที ่30 กันยายน 25.. ณ วันที ่30 กันยายน 25..

รายรบั รายรบั

ภาษีอากร ภาษีอากร

ค่าธรรมเนียมค่าปรบัและใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมค่าปรบัและใบอนุญาต

รายได้จากสาธารณูปโภค รายได้จากสาธารณูปโภค

รายได้เบ็ดเตล็ด รายได้เบ็ดเตล็ด

รายได้จากทรพัย์สิน

รายได้จากทุน รายได้จากทุน

รฐับาลจัดสรรให้ รฐับาลจัดสรรให้

อุดหนุนทัว่ไป เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนจากรฐับาล

     รวมรายรบั      รวมรายรบั

รายจ่าย รายจ่าย

เงินเดือน เงินเดือน

ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างประจ า

ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าจ้างช่ัวคราว

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ

สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน

งบกลาง งบกลาง

ค่าครภัุณฑ ์  (หมายเหตุ 1) ค่าครภัุณฑ ์

ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสรา้ง   (หมายเหตุ 2) ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสรา้ง

จ่ายเงินอุดหนุนจากรฐับาล



     รวมรายจ่าย      รวมรายจ่าย

รายรบัสูงกว่าหรอื (ต่ ากว่า) รายจ่าย รายรบัสูงกว่าหรอื (ต่ ากว่า) รายจ่าย

รายละเอียดประกอบงบแสดงผลการด าเนนิงานจา่ยจากเงินรายรับ

  หมายเหตุ  1    ค่าครุภัณฑ์ จ านวนเงิน

จ่ายจากเงินรายรับ

จ่ายจากเงินอุดหนนุระบวัุตถปุระสงค์ / เฉพาะกจิ

  หมายเหตุ  2    ค่าทีด่ินและสิง่กอ่สร้าง     จ านวนเงิน

จ่ายจากเงินรายรับ

จ่ายจากเงินอุดหนนุระบวัุตถปุระสงค์ / เฉพาะกจิ



อปท. (ระเบียบ ปี 58)

งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรบั

ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 25..  ถึง วันที ่30 กันยายน 25..

รายรบั

หมวดภาษีอากร

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรบัและใบอนุญาต

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายได้จากทุน

หมวดภาษีจัดสรร

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

     รวมรายรบั

รายจ่าย

เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอ่ืน

งบกลาง

ค่าครภัุณฑ ์  (หมายเหตุ 1)

ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสรา้ง   (หมายเหตุ 2)



     รวมรายจ่าย

รายรบัสูงกว่าหรอื (ต่ ากว่า) รายจ่าย

บาท ประกอบด้วย

บาท

บาท

บาท ประกอบด้วย

บาท

บาท





  หมายเหตุ  2    ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง     จ านวนเงินบาท ประกอบด้วย

จา่ยจากเงินรายรับ บาท

จา่ยจากเงินอดุหนุนระบุวัตถปุระสงค์ / เฉพาะกจิ บาท



อปท. (ระเบียบ ปี 43) อปท. (ระเบียบ ปี 47)

งบทรัพย์สิน งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25.. ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25..

ก.อสังหาริมทรัพย์ ก.อสังหาริมทรัพย์

     เป็นกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      เป็นกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ใชป้ระโยชน์โดยตรง  เชน่ ที่ดิน  อาคาร เป็นต้น ใชป้ระโยชน์โดยตรง  เชน่ ที่ดิน  อาคาร เป็นต้น

ราคาทรัพย์สิน ราคาทรัพย์สิน

ใหบ้ันทึกราคาทรัพย์สินที่ได้มา หรือมีผู้บริจาคให้ใหบ้ันทึกราคาทรัพย์สินที่ได้มา หรือมีผู้บริจาคให้

รวมที่ดิน อาคารแลสิ่งปลูกสร้าง รวมที่ดิน อาคารแลสิ่งปลูกสร้าง

งบทรัพย์สิน (ต่อ) งบทรัพย์สิน (ต่อ)

ข.  สังหารมิทรพัย์

ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ส านักงาน

ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

อสงัหารมิทรพัย ์หมายถงึ ที่ดนิ ทรพัย์อันติดกับที่ดนิ หรอืประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดนิ รวมทัง้สิทธิทัง้หลายอันเกี่ยวกับกรรมสิทธ์ิที่ดินดว้ย จาก

อสังหาริมทรพัย์ออกได้ดงันี้

1. ที่ดิน หมายถงึ พืน้ดินทั่วไป รวมทั้งภูเขา หว้ย หนอง คลอง บงึ บาง ล้าน้้า ทะเลสาบ เกาะและที่ชายทะเล

 2. ทรัพย์อนัติดกับที่ดนิ ได้แก ่ไม้ยืนตน้ อาคาร โรงเรอืน หรือ ส่ิงก่อสร้างบนที่ดิน  เช่น

บ้าน คอนโดมีเนียม โรงงาน โกดงั อาคารพาณิชย์ อาคาร 

3. ทรพัย์ซึง่ประกอบเปน็อันเดียวกับที่ดนิ ได้แก ่แม่น้้า ล้าคลอง แร่ธาตุ กรวด ทราย ที่มอียู่ตามธรรมชาติ หรอืซึง่มนษุย์น้ามารวมไว้กบั

ธรรมชาติ



ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์ดับเพลิง ครุภัณฑ์ดับเพลิง

ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์กีฬา

ครุภัณฑ์ส ารวจ ครุภัณฑ์ส ารวจ

ครุภัณฑ์อาวุธ ครุภัณฑ์อาวุธ

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์การโยธา ครุภัณฑ์การโยธา

อ่ืน ๆ อ่ืน ๆ 

รวมครภัุณฑ์ รวมครภัุณฑ์

รวมทีดิ่น อาคารสิ่งปลูกสรา้งและครภัุณฑ์ รวมทีดิ่น อาคารสิ่งปลูกสรา้งและครภัุณฑ์

แหล่งทีม่าของทรพัย์สิน แหล่งทีม่าของทรพัย์สิน

รายได้ รายได้

เงินกู้ เงินกู้

เงินอุทิศ เงินอุทิศ

เงินรับโอน เงินรับโอน

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินสะสม เงินสะสม

ตามประกาศ 1 เมษายน 2558
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว.659  ลว. 30 มีนาคม 2558)ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ของ อปท. และ
 อปท. ใชป้ระโยชน์โดยตรงรวมทั้งทรัพย์สินที่ใหยื้มหรือเชา่ ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพ่ือเป็นการใหบ้ริหารสาธารณะ เชน่ ถนน สะพาน ลานกีฬา



อปท. (ระเบียบ ปี 58)

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 25..

ก.อสังหาริมทรัพย์

     เป็นกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ใชป้ระโยชน์โดยตรง  เชน่ ที่ดิน  อาคาร เป็นต้น

ราคาทรัพย์สิน

ใหบ้ันทึกราคาทรัพย์สินที่ได้มา หรือมีผู้บริจาคให้

รวมที่ดิน อาคารแลสิ่งปลูกสร้าง

งบทรัพย์สิน (ต่อ)

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

หมายถงึ ที่ดนิ ทรพัย์อันติดกับที่ดนิ หรอืประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดนิ รวมทัง้สิทธิทัง้หลายอันเกี่ยวกับกรรมสิทธ์ิที่ดินดว้ย จากนยิามดังกลา่ว อาจแบง่

ทรพัย์ซึง่ประกอบเปน็อันเดียวกับที่ดนิ ได้แก ่แม่น้้า ล้าคลอง แร่ธาตุ กรวด ทราย ที่มอียู่ตามธรรมชาติ หรอืซึง่มนษุย์น้ามารวมไว้กบัที่ดนิจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของพืน้ดนิตาม



ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์ดับเพลิง

ครุภัณฑ์กีฬา

ครุภัณฑ์ส ารวจ

ครุภัณฑ์อาวุธ

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์การโยธา

อ่ืน ๆ 

รวมครภัุณฑ์

รวมทีดิ่น อาคารสิ่งปลูกสรา้งและครภัุณฑ์

แหล่งทีม่าของทรพัย์สิน

รายได้

เงินกู้

เงินอุทิศ

เงินรับโอน

เงินอุดหนุน

เงินสะสม

           เงินสะสม

           เงินทุนส ารองเงินสะสม

ตามประกาศ 1 เมษายน 2558
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว.659  ลว. 30 มีนาคม 2558)ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ของ อปท. และ
 อปท. ใชป้ระโยชน์โดยตรงรวมทั้งทรัพย์สินที่ใหยื้มหรือเชา่ ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพ่ือเป็นการใหบ้ริหารสาธารณะ เชน่ ถนน สะพาน ลานกีฬา



องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.)
1 เมษายน 2558

“ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน” และ “ทุนทรัพย์สิน”  (มี)
หมายเหตุ 2

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
หมายเหตุ 3

เงินฝาก ก.ส.อ

เงินฝาก ก.ส.ท.

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
หมายเหตุ 4

ลกูหนีค้่าภาษี
หมายเหตุ 5           

ลกูหนีเ้งินยืม

ลกูหนีร้ายได้อ่ืน ๆ
หมายเหตุ 6

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน
หมายเหตุ 8



หุน้โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

ทรัพย์สินเกดิจากเงินกู้
หมายเหตุ 2

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน
หมายเหตุ 9

ลกูหนีเ้งินยืมเงินสะสม

ลกูหนีเ้งินทุนโครงการเศรษฐกจิชุมชน

ลกูหนีอ่ื้น ๆ
หมายเหตุ 7

รายจ่ายค้างจ่าย
หมายเหตุ 10

ฎีกาค้างจ่าย
หมายเหตุ 11

รายจ่ายผัดส่งใบส าคัญ



เงินรับฝาก
หมายเหตุ 12

เจ้าหนีเ้งินกู้
หมายเหตุ 14

หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน
หมายเหตุ 13

หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน ๆ

เงินสะสม
หมายเหตุ 16

เงินทุนส ารองเงินสะสม
หมายเหตุ 17

หมวดภาษีอากร

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต



หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค

หมวดรายได้จากทุน

หมวดรายได้เบ็ดเตลด็

หมวดภาษีจัดสรร

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถปุระสงค์ หรือ อุดหนุนเฉพาะกจิ

เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปี 57  (ประกาศคณะกรรมการการ
กระจายให ้อปท. พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 
0810.3/ว3399  ลว. 10 ตุลาคม 2557)

หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)

หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)



หมวดค่าตอบแทน

หมวดค่าใช้สอย

หมวดค่าวัสดุ

หมวดค่าสาธารณูปโภค

หมวดเงินอุดหนุน

หมวดรายจ่ายอ่ืน

งบกลาง

หมวดค่าครุภัณฑ์



หมวดค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 

อ้างอิงจาก

 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 / ว 1134      ลงวันที่  9  มิถนุายน 2558
เร่ือง การปรับปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ อปท.

 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่ มท 0808.4 / ว 659     ลงวันที่  30 มีนาคม 2558
เร่ือง การก าหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินของ อปท.

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 / ว 1723     ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558
เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีปฏบิัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงานการเงินของ อปท.

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2 / ว 1657     ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของ อปท.



ค าอธิบาย


น ามาจากยอดรวมของงบทรัพย์สิน
(ณ ปัจจุบัน อปท. ยังไม่มีระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการเร่ืองการคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน)

ได้แก ่เงินสดในมือ เช็ค ต๋ัวแลกเงิน และธนาณัติ ใหบ้ันทึกรับรู้เงินสดและเงินฝากธนาคารในราคา
ตามมูลค่าที่ตราไว้

จ านวนเงินที่ อปท. จะได้รับจากรัฐบาลแต่ยังไม่ได้รับเงิน  เมื่อสิ้นปีงบประมาณใหบ้ันทึกรับรู้
รายได้จากรัฐบาลค้างรับตามจ านวนเงินที่ไม่ได้รับ

 ยอดรวมของลกูหนีท้ั้งสามประเภทเมื่อสิ้นปี งปม .ใหเ้ปิดเผยรายละเอียดลกูหนีท้ั้งสามประเภทไว้
ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ลกูหนีท้ี่เกดิจากการที่ อปท. ใหยื้มเงินไปใช้จ่ายในการปฏบิัติงาน  ใหบ้ันทึกรับรู้ลกูหนีใ้นกรณีนี้
ตามจ านวนเงินที่ยืม   เช่น  ยืมเงินไปราชการ

จ านวนเงินรายได้ที่ อปท. เป็นผู้จัดเกบ็โดยมีระยะเวลาการช าระเงินที่แน่นอน จากบุคคลภายนอก 
หรือหน่วยงานอ่ืน หรือรายได้อ่ืนที่มีหลกัฐานหรือสัญญาที่ระบุการช าระที่แน่นอน  ซึ่งเรียกเกบ็
ไม่ได้ในปี งปม. ที่เกดิรายได้ เช่น ค่าเช่า ค่าน้ าประปา

สินทรัพย์ที่หน่วยงานคาดว่าจะรับรู้ประโยชน์จากสินทรัพย์นัน้ หรือสินทรัพย์ที่น ามาใช้ในการ
ด าเนินงานภายในรอบระยะเวลาด าเนินงานปกติของ อปท. หรือคาดว่าจะรับรู้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์นัน้ภายในหนึง่ปี  นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมทั้ง เงินสด เงินฝากธนาคาร 
และเงินฝากกองทุน เช่น เงินจ่ายลว่งหน้า เป็นต้น

    จ านวนเงินที่ อบจ. และเทศบาลส่งสมทบตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ ก าหนด
 (เทศบาลจะจัดส่งร้อยละสิบของเงินสะสมเป็นประจ าทุกปี ส่งภายในเดือนธันวาคมของทุกป)ี



โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน  เป็นองค์กรจัดพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆ หนังสือ นิตยสาร วารสาร หรือ
เอกสารอ่ืน ๆ จากหน่ายราชการ

อปท. (อบจ. เทศบาล) ได้มีการท าบันทึกข้อตกลงกูเ้งินจากสถาบันการเงิน เพ่ือซื้อทรัพย์สิน ตาม
ระเบียบของ อปท. เช่น การกูเ้งินเพ่ือกอ่สร้างอาคารส านักงาน เป็นต้น

สินทรัพย์ที่ไม่เข้าลกัษณะตามค านิยามของสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น เงินขาดบัญชี เป็นต้น

จ านวนเงินที่ได้ยืมเงินสะสมไปใช้จ่ายในกจิการงบเฉพาะการ หรือยืมเงินสะสมทดรองจ่ายตามที่มี
กฎหมายหรือระเบียบก าหนด ไม่รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถปุระสงค์ หรือ เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ  เช่น
 ยืมเพ่ือไปใช้จ่ายในกจิการประปา

ลกูหนีท้ี่เกดิจากการกูยื้มเงินตามโครงการเศรษฐกจิชุมชน ใหบ้ันทึกรับรู้ลกูหนีเ้งินทุนฯ  ตามมูลค่า
ตามสัญญาที่ได้กูยื้มเงินไว้กบั อปท.

ลกูหนีท้ี่ไม่ได้เกดิจากรายได้จากการด าเนินงานของ อปท.  ใหบ้ันทึกรับรู้ลกูหนีอ่ื้น เมื่อสามารถ
ระบุผู้รับผิดชอบได้  เช่น ลกูหนีค้วามรับผิดทางละเมิด

จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติใหก้นัเงินจากผู้มีอ านาจไว้จ่ายในปี งปม. ถดัไป 

จ านวนเงินที่วางฎีกาเบิกเงินภายในวันที่สามสิบกนัยายนแลว้ แต่ไม่สามารถอนุมัติและเบิกจ่ายเงิน
ทันภายในสิ้นปี งปม. และจะต้องอนุมัติและเบิกจ่ายเงินภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนตุลาคม
ของทุกปี 

จ านวนเงินที่ใหยื้มไปใช้จ่ายในการปฏบิัติงานซึ่งยังไม่ได้ส่งใช้ภายในปี งปม.  เมื่อสิ้นปี    งปม. ให้
บันทึกรับรู้รายจ่ายผัดส่งใบส าคัญตามมูลค่าเท่ากบัยอดลกูหนีเ้งินที่ยังไม่ได้ส่งใช้



จ านวนเงินที่ได้รับโดยมีวัตถปุระสงค์ใหใ้ช้จ่ายในกจิการอย่างใดอย่างหนึง่ โดยเฉพาะหรือรับไว้
เพ่ือจ่ายตามเง่ือนไข หรือคืนเงินใหก้บัผู้มีสิทธิ  เช่น เงินรับฝากประกนัสัญญา เป็นต้น

จ านวนเงินที่ได้รับจากแหลง่เงินกู ้ และระเบียบของ อปท. ใหกู้ไ้ด้เฉพาะเทศบาล และ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ภาระผูกพันที่ อปท. คาดว่าจะช าระหนีส้ิ้นภายในรอบระยะเวลาการด าเนินงานปกติของหน่วยงาน 
หรือหนีส้ินถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน   เช่น เงินเกนิบัญชี 

หนีส้ินที่ไม่เข้าลกัษณะตามค านิยามของหนีส้ินหมุนเวียน

เงินที่เหลอืจ่ายจากเงินรายได้ตาม งปม. รายจ่ายประจ าปี และหรือ งปม. รายจ่ายเพ่ิมเติม และให้
หมายความรวมถงึรายได้อ่ืนที่ อปท. ได้รับไว้ภายในวันสิ้นปี งปม. รวมทั้งเงินสะสมปีกอ่น ๆ ร้อย
ละเจ็ดสิบหา้

เงินเหลอืจ่ายจากเงินรายได้ตาม งปม. รายจ่ายประจ าปี และหรือ งปม. รายจ่ายเพ่ิมเติมที่ได้รับไว้
ภายในวันสิ้นปี งปม. จ านวนร้อยละย่ีสิบหา้

รายได้ประเภทภาษีอากรซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีอ านาจจัดเกบ็ หรือรัฐบาลจัดเกบ็แลว้โอน
ทั้งหมดหรือแบ่งใหแ้ต่บางส่วนตามที่มีกฎหมายก าหนดไว้

รายได้ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีอ านาจ
จัดเกบ็หรือรัฐบาลจัดเกบ็แลว้โอนทั้งหมดหรือแบ่งใหแ้ต่บางส่วนตามที่มีกฎหมายก าหนด



รายได้อันเกดิจากผลประโยชน์ในทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินปันผลและจากการใหเ้ช่า
หรือใหบ้ริการ หรือค่าตอบแทนในทรัพย์สิน หรือสถานที่ หรือที่ดิน สิ่งกอ่สร้างอันเป็นทรัพย์สิน
ของ อปท. หรืออยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  เช่น ค่าเช่า  , ดอกเบี้ย

รายได้อันเกดิจากการสาธารณูปโภคและหรือการพาณิชย์ใดๆ ของ อปท. เช่น  เงินช่วยเหลอืกจิการ
ประปา

รายได้ที่เกดิจากการขายทรัพย์สินของ อปท. ซึ่งสามารถจ าหน่ายได้ตามที่ระเบียบกฎหมายให้
อ านาจไว้ เช่น ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

รายได้อ่ืนๆ ที่ไม่เข้าลกัษณะรายได้หมวดหนึง่หมวดใดดังกลา่วข้างต้น หรือมีระเบียบค าสั่ง
ก าหนดใหอ้ยู่ในหมวดนี ้ เช่น  เงินที่มีผู้อุทิศให้

รายได้ที่รัฐบาลเกบ็แลว้จัดสรรให ้อปท.  เช่น ภาษี 1ใน 9 , ภาษีธุรกจิเฉพาะ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให ้อปท.  เช่น อาหารกลางวัน

รายได้ที่รัฐบาลจัดการโอนใหเ้ป็นการเฉพาะ  เช่น  เบี้ยยังชีพคนชรา  , เบี้ยยังชีพคนพิการ  ,  
กอ่สร้างอาคารศนูย์เด็ก

เป็นเงินที่ได้จากการกระจายเพ่ือจัดตามตามโครงการต่าง ๆ มิได้มาจากการต้ังข้อบัญญัติ หรือเทศ
บัญญัติ เป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สร้างสุขใหก้บัประชาชน จัดสรร อปท. ละหนึง่ลา้นบาท

รายจ่ายที่ก าหนดใหจ่้ายเพ่ือการบริหารงานบุคคล ได้แก ่รายจ่ายที่จ่ายในลกัษณะเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจ า ค่าจ้างชัว่คราว และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รวมถงึรายจ่ายที่ก าหนดใหจ่้ายในลกัษณะ
รายจ่ายดังกลา่ว   แบ่งเป็น
1. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) เช่น เงินเดือนนายก 



เงินที่จ่ายตอบแทนใหแ้กผู้่ที่ปฏบิัติงานให ้อปท.

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายที่
เกีย่วกบัการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะ
รายจ่ายอ่ืนๆ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลกัษณะเมื่อใช้แลว้ย่อมสิ้นเปลอืง หมดไป แปรสภาพ 
หรือไม่คงสภาพเดิม และใหห้มายความรวมถงึรายจ่าย  ลกัษณะของการจัดหาวัสดุไม่เกนิหา้พันบาท

รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถงึค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกนั เช่น
 ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น

เงินที่จ่ายใหอ้งค์กรอ่ืนเพ่ือน าไปด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. ตามกฎหมาย โดย  อปท.  
มิได้ด าเนินการเอง

รายจ่ายที่ไม่เข้าลกัษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึง่ หรือรายจ่ายที่ก าหนดใหใ้ช้จ่ายในงบ
รายจ่ายนี้

รายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีภาระผูกพันต้องจ่ายและเป็นรายจ่ายที่ต้ังไว้
เพ่ือจัดสรรใหห้น่วยงานต่างๆ เบิกจ่าย  เช่น
 ค่าช าระหนีเ้งินต้น , เงินสมทบประกนัสังคม

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลกัษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกนิกว่า 
5,000 บาท  เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน



รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งกอ่สร้าง รวมถงึสิ่งต่างๆ ที่ติดตรึงกบัที่ดินและหรือ
สิ่งกอ่สร้าง โดยมีลกัษณะอย่างหนึง่อย่างใด

 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 / ว 1134      ลงวันที่  9  มิถนุายน 2558
เร่ือง การปรับปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ อปท.

 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่ มท 0808.4 / ว 659     ลงวันที่  30 มีนาคม 2558
เร่ือง การก าหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินของ อปท.

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 / ว 1723     ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558
เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีปฏบิัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงานการเงินของ อปท.

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2 / ว 1657     ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของ อปท.


