
หน้า 1

รายการ รหัสบัญชี เดบิท เครดติ
เงินสด 110100 -                         
เงินฝากธนาคาร 516-1-22169-0 กรุงไทย 110201 18,754,612.20        
เงินฝากธนาคาร 516-2-07569-8 กรุงไทย 110202 20,386,938.97        
เงินฝากธนาคาร 310000159348 ธกส. 110202 6,420,287.96          
เงินฝากธนาคาร 516-6-01786-2 กรุงไทย 110203 -                         
เงินฝากธนาคาร 516-6-01075-2 กรุงไทย 110203 -                         
ลูกหน้ี-ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 110601 -                         
ลูกหน้ี-ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 110602 -                         
ลูกหน้ี-ภาษีป้าย 110603 -                         
ลูกหน้ี-เงินยมืเงินงบประมาณ 110605 -                         
ลูกหน้ี-เงินยมืสะสม 110606 -                         
รายไดรั้ฐบาลคา้งรับ 578,900.00             
เงินขาดบญัชี 110608 -                         
เงินฝาก ก.ส.ท 120200 6,087,872.14          
ทรัพยสิ์นอนัเกิดจากเงินกู ้ 130600 4,142,000.00          
ภาษีหนา้ฎีกา 14000 -                         
ค่าปรับหกัหนา้ฏีกา 14001 -                         
รายจ่ายคา้งจ่าย 210402 -                         5,545,822.38             
บญัชีเจา้หน้ีเงินกู ้ก.ส.ท. 220101 -                         
เงินเกินบญัชี 230200 -                         
เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 2) 230100 -                         1,069,896.14             
บญัชีเงินสะสม 300000 -                         33,159,414.13           
บญัชีเงินทุนส ารองเงินสะสม 320000 -                         16,595,478.62           
บญัชีส ารองรายรับ 330000 -                         
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 400000 -                         -                             
รายรับ สูงกวา่ รายจ่าย

56,370,611.27        56,370,611.27           

ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองงาย
งบทดลอง

ณ  วนัที ่ 30  กันยายน  2559
ปิดบัญชี



หน้า 2

รายการ รหัสบัญชี เดบิท เครดติ

ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองงาย
งบทดลอง

ณ  วนัที ่ 30  กันยายน  2559
ปิดบัญชี

-                         



 เดอืนนี้ ตั้งแต่ต้นปีถงึปัจจุบัน
รับเงินรายรับ 1,905,514.78         32,495,136.83                 
เงินอุดหนุนทัว่ไป ระบุวตัถุประสงค ์เพ่ือพฒันาประเทศ -                         -                                    
หมวดเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์ /เฉพาะกิจ 446,350.00            10,005,864.40                 
รับคืนลูกหน้ีเงินยมืเงินงบประมาณ -                         -                                    
ลูกหน้ีเงินยมืสะสม -                         -                                    
เงินฝากจงัหวดั -                         -                                    
รายจ่าย คา้งจ่าย -                         -                                    
ฎีกาคา้งจ่าย -                         -                                    
เงินรับฝากภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 7,920.79                79,084.50                         
เงินรับฝาก คา่ใชจ่้าย 5% -                         2,579.55                           
เงินรับฝาก ประกนัสญัญา 39,250.00              180,260.00                       
เงินรับฝากอ่ืนๆ สหกรณ์ -                         71,092.75                         
เงินสะสม -                                    
เงินรับฝากอ่ืนๆ คา่รักษาพยาบาล 1,678.00                33,810.00                         
เงินสะสม -                         7,683.87                           
เงินขาดบญัชี -                         50.00                                
เงินรับฝาก-เงินบ าเหน็จ(กบท.) -                         158,589.00                       
เงินรับฝาก ประกนัซอง 500,000.00            622,700.00                       
รายไดค้า้งรับ 431,000.00            431,000.00                       

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดติดตั้งกลอ้ง CCTV 572,000.00                       
รวม 3,331,713.57         44,659,850.90                 0.00

รายจ่าย
จ่ายเงินตามงบประมาณ 3,685,293.04         24,439,528.94                 
เงินอุดหนุนทัว่ไป ระบุวตัถุประสงค ์เพ่ือพฒันาประเทศ -                         -                                    
หมวดเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์ /เฉพาะกิจ 354,881.60            9,487,163.06                   
ลูกหน้ีเงินยมืเงินงบประมาณ 47,580.00              312,850.00                       
ลูกหน้ีเงินยมืสะสม -                         1,091.40                           
เงินฝาก กสท. -                         391,877.53                       
รายจ่าย คา้งจ่าย -                         3,443,447.32                   
ฎีกาคา้งจ่าย -                         -                                    
เงินรับฝากภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 4,036.42                93,912.68                         
เงินรับฝาก คา่ใชจ่้าย 5% -                         -                                    
เงินรับฝาก ประกนัสญัญา -                         106,160.00                       
เงินรับฝากอ่ืนๆ สหกรณ์ -                         71,092.75                         
เงินรับฝากอ่ืนๆ คา่รักษาพยาบาล 3,286.00                33,810.00                         
เงินสะสม -                         359,500.00                       
เงินรับฝาก-เงินบ าเหน็จ(กบท.) -                         158,589.00                       

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดติดตั้งกลอ้ง CCTV -                         572,000.00                       

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการฝายกระสอบทราย ม.3 บา้นใหม่ -                         130,700.00                       
เงินรับฝาก ประกนัซอง 122,700.00            122,700.00                       
รายไดรั้ฐบาลคา้งรับ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 578,900.00            578,900.00                       

รวม 4,796,677.06         40,303,322.68                 

รับสูง  หรือ  (ต ่า)  กว่าจ่าย (1,464,963.49)        4,356,528.22                   

ส านักงานเทศบาลต าบลเมอืงงาย
รายงานกระแสเงนิสด

ณ วนัที ่ 30   กนัยายน 2559



หมายเหตุ 2    งบทรัพย์สิน หน่วย : บาท

ช่ือ จ านวนเงนิ

ก.  อสังหาริมทรัพย์

ท่ีดิน 3,210,000.00                 รายได้ 32,978,170.60                     

อาคาร 9,174,933.63                 เงินกู้ 4,142,000.00                        

บา้นพกั เงินอุทิศ

คา่ปรับปรุงท่ีดิน 387,000.00                    เงินรับโอน

เงินอุดหนุนพฒันาประเทศ 41,200.00                             

เงินสะสม

เงินทุนส ารองเงินสะสม

ข.  สังหาริมทรัพย์

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,565,533.00                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 132,550.00                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 16,123,320.00               

ครุภณัฑก์ารเกษตร 254,750.00                    

ครุภณัฑก่์อสร้าง 102,500.00                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 1,452,210.00                 

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 451,100.00                    

ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์และการแพทย์ 470,900.00                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 376,056.97                    

ครุภณัฑโ์รงงาน 73,885.00                      

ครุภณัฑด์บัเพลิง 143,000.00                    

ครุภณัฑกี์ฬา

ครุภณัฑส์ ารวจ 130,600.00                    

ครุภณัฑอ์าวธุ

ครุภณัฑด์นตรีและนาฏศิลป์

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 1,044,640.00                 

ครุภณัฑก์ารโยธา

ครุภณัฑอ่ื์น ๆ 1,068,392.00                 

รวมทีด่นิ อาคารส่ิงปลูกสร้างและครุภณัฑ์ 37,161,370.60               รวมจ านวนเงนิแหล่งทีม่าของทรัพย์สิน 37,161,370.60                     

-                                        

หมายเหตุ

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

ประเภททรัพย์สิน
แหล่งทีม่าของทรัพย์สิน

ณ วนัที ่ 30   กนัยายน 2559

งบทรัพย์สิน

ราคาทรัพย์สิน



หมายเหตุ 16  เงินสะสม

33,159,414.13

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 3,567,960.73    

หัก    25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทนุส ารองเงินสะสม) (891,990.18)

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลงัหกัเงินทนุส ารองเงินสะสม 2,675,970.55        

รายจ่ายคา้งจ่าย 382,664.38

ปรับปรุงระหว่างปี (รายจ่ายรอจ่าย) 0.00

รับเพ่ิมระหว่างปี 7,683.87

หัก จ่ายขาดเงินสะสม 359,500.00      2,706,818.80

เงินสะสม  ณ  30  กันยายน  2559  (เงินสะสมปลายปี) 35,866,232.93

เงินสะสม  ณ  30  กันยายน 2559  ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.   หรือ  เงินฝาก ก.ส.อ. 6,087,872.14

2. ลูกหน้ีค่าภาษี 0.00

3. หุ้นในโรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน
4. ลูกหน้ีรายไดอ่ื้น ๆ
5. ทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากเงินกูท่ี้ช าระหน้ีแลว้   (ผลต่างระหว่างทรัพยสิ์นเกิดจากเงินกูแ้ละเจา้หน้ีเงินกู)้ 4,142,000.00

6. เงินสะสมท่ีสามารถน าไปใชไ้ด้ 25,636,360.79

รวม 35,866,232.93

ทั้งนีใ้นงบประมาณ พ.ศ.  2559  ได้รับอนุมตัิให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างด าเนนิการจ านวน 4,571,000.00        บาท

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป  ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 17

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันที่  30  กันยายน  2559

เงินสะสม  1  ตุลาคม 2558 (เงินสะสมตน้ปี)



หมายเหตุ 16  เงินสะสม

33,159,414.13

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง -                   

หัก    25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทนุส ารองเงินสะสม) 0.00

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลงัหกัเงินทนุส ารองเงินสะสม -                        

รายจ่ายคา้งจ่าย 0.00

ปรับปรุงระหว่างปี (รายจ่ายรอจ่าย) 0.00

รับเพ่ิมระหว่างปี 7,311.52

หัก จ่ายขาดเงินสะสม 3,521,000.00    (3,513,688.48)

เงินสะสม  ณ  25  ธันวามคม 2559  (เงินสะสมปลายปี) 29,645,725.65

เงินสะสม  ณ  25  ธันวามคม 2559  (เงินสะสมปลายปี)

1. เงินฝาก ก.ส.ท.   หรือ  เงินฝาก ก.ส.อ. 6,355,469.20

2. ลูกหน้ีค่าภาษี 0.00

3. หุ้นในโรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน
4. ลูกหน้ีรายไดอ่ื้น ๆ
5. ทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากเงินกูท่ี้ช าระหน้ีแลว้   (ผลต่างระหว่างทรัพยสิ์นเกิดจากเงินกูแ้ละเจา้หน้ีเงินกู)้ 4,142,000.00

6. เงินสะสมท่ีสามารถน าไปใชไ้ด้ 19,148,256.45

รวม 29,645,725.65

ทั้งนีใ้นงบประมาณ พ.ศ.  2559-2560  ได้รับอนุมตัิให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างด าเนนิการจ านวน 1,195,000.00        บาท

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป  ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 17

ณ วันที่  24    กุมภาพนัธ์  2560

เงินสะสม  1  ตุลาคม 2559 (เงินสะสมตน้ปี)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

งบเงินสะสม



รวมรายจ่ายจาก

เงนิรายรับ

งบประมาณ

รวมรายจ่ายจาก

เงนิอุดหนุนระบุ

วตัถุประสงค์/

เฉพาะกิจ

รวม

บริหาร

งาน

ทั่วไป

การรักษา

ความ

สงบภายใน

การศึกษา
สาธารณสุข

สังคม

สังคม

สงเคราะห์

เคหะและ

ชุมชน

สร้าง

ความ

เข้มแขง็

ของชุมชน

การ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นันทนาการ

อุตสาหกรรม

และการโยธา

การเกษตร

การ

การ

พาณิชย์
งบกลาง

รายจ่าย

งบกลาง 1,047,470.00       903,934.14         903,934.14                 903,934.14

งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค)์ 8,279,666.40     -                      8,279,666.40      8,279,666.40          8,279,666.40

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00       2,624,640.00      2,624,640.00     2,624,640.00    

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 10,589,789.00     9,648,377.30      9,648,377.30     5,865,824.46    852,870.00      613,330.00         2,316,352.84      

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)(เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค)์ 1,955,201.00     -                      1,920,278.00      1,920,278.00     -                    -                   1,687,358.00      232,920.00         -                      
ค่าตอบแทน 1,293,200.00       1,270,327.50      1,270,327.50     1,094,347.50    7,200.00          -                      -                      168,780.00         
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค)์ 25,520.00           -                      25,520.00            25,520.00          -                    -                   25,520.00           -                      -                      
ค่าใชส้อย 4,381,632.38       3,967,594.82      3,967,594.82     1,199,720.55    350,156.40      729,004.00         203,217.30         260,170.00       716,376.57         237,926.00        271,024.00       
ค่าใชส้อย (เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค)์ 50,000.00           8,879.00             50,000.00            58,879.00          -                    50,000.00        -                      -                      -                      -                    8,879.00         
ค่าวสัดุ 2,980,301.00       2,557,402.45      2,557,402.45     444,463.70       309,346.80      1,068,683.90      20,111.00           694,797.05         20,000.00         
ค่าวสัดุ (เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค)์ 171,700.00         -                      171,700.00         171,700.00        -                    -                   171,700.00         -                      -                      
ค่าสาธารณูปโภค 370,000.00          407,433.27         407,433.27        407,433.27       -                   -                      -                      -                      
ค่าครุภณัฑ ์  (หมายเหตุ  1) 443,500.00          277,250.00         277,250.00        189,170.00       50,780.00        12,200.00           -                      25,100.00           
ค่าครุภณัฑ ์  (หมายเหตุ  1) -                      -                     -                    -                   -                      -                      -                      
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  (หมายเหตุ 2 ) 5,383,365.00       3,767,800.00      3,767,800.00     -                    -                   -                      -                      3,767,800.00      
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  (หมายเหตุ 2 ) 3,973,700.00       3,843,000.00-      3,973,700.00      130,700.00        -                    -                   -                      -                      130,700.00         
รายจ่ายอ่ืน 130,700.00         28,770.00           28,770.00          28,770.00         -                   -                      -                      -                      
เงินอุดหนุน 35,000.00            3,464,767.62      3,464,767.62     48,000.00         -                   1,792,000.00      72,500.00           1,472,267.62      80,000.00         
เงินอุดหนุนพฒันาประเทศ 3,464,767.62       -                      -                     -                    -                   -                      -                      -                      -                    

รวยรายจ่าย 43,735,384.78     25,084,176.10    14,420,864.40    39,505,040.50   11,902,369.48  1,620,353.20   6,099,795.90      528,748.30         260,170.00       9,292,174.08      237,926.00        371,024.00       -               8,879.00         -              9,183,600.54     

รายรับ

หมวดภาษีอากร 478,000.00          577,635.40         

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 283,000.00          331,747.60         
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -                       -                      
หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 500,000.00          494,929.99         
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 33,000.00            98,513.54           
หมวดรายไดจ้ากทุน -                       -                      
หมวดภาษีจดัสรร 17,810,000.00     20,828,321.30    
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 12,100,000.00     10,163,989.00    
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไปพฒันาประเทศ -                       -                      
หมวดเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์เฉพาะกิจ 10,577,864.40     10,577,864.40    

รวมรายรับ 41,781,864.40     43,073,001.23  14,420,864.40   39,505,040.50 -                  -                 -                    -                    -                  -                    -                   -                  -             -                -            -                   

รายรับสูงกว่าหรือ(ต ่ากว่า)รายจ่าย 3,567,960.73      -                       -                     

ประมาณการ

เทศบาลต าบลเมืองงาย

งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงนิรายรับ

ตั้งแต่วนัที่ 1  ตุลาคม 2559 ถึง 30   กันยายน  2559

รายการ

แผนงาน



รายละเอียดประกอบงบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงนิรายรับ

  หมายเหตุ  1    ค่าครุภณัฑ์   หมายเหตุ  2    ค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง    

  ครุภณัฑ์ส านักงาน อาคาร

1.โตพ๊บัโฟมเมกา้ จ  านวน 30 ตวัๆละ 1,700 บาท 51,000.00           ส านกัปลดั จ่ายจากเงินรายรับ 1.อาคารอเนกประสงค ์หมูท่ี่ 2 1,860,000.00      จ่ายจากเงินรายรับ

2.โตเ๊หล็กส านกังาน จ านวน 1 ตวั 6,000.00             จ่ายจากเงินรายรับ 2.ต่อเติมอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก(หลงัคา) 44,000.00           จ่ายจากเงินรายรับ

3.โตเ๊หล็กส านกังาน จ านวน 1 ตวั 6,000.00             กองการศึกษา จ่ายจากเงินรายรับ 3.ต่อเติมอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก(สปริงเกอร์) 36,000.00           จ่ายจากเงินรายรับ

4.ถงัน ้าแบบไฟร์เบอร์กาส ขนาด 2,000 ลิตร 237,500.00         รักษาความสงบฯ จ่ายขาดเงินสะสม 4.ต่อเติมอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก(ห้องอาหาร) 17,800.00           จ่ายจากเงินรายรับ

5.ขาตั้งชนิดเหล็กส าหรับตั้งถงัน ้า จ  านวน 25 อนัๆ 3,000 บาท 75,000.00           รักษาความสงบฯ จ่ายขาดเงินสะสม 5.ต่อเติมอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 274,000.00         จ่ายจากเงินรายรับ

6.พดัลมไอน ้า ขนาด 24 น้ิว จ  านวน 2เคร่ืองๆ12,300 บาท 24,600.00           ส านกัปลดั จ่ายจากเงินรายรับ รวม 2,231,800.00      

7.โตเ๊คาน์เตอร์ จ  านววน 1 ชุด 5,215.00             รักษาความสงบฯ จ่ายจากเงินรายรับ ค่าสาธารณูปการ

8.ตูบ้านเล่ือนกระจกทรงสูง จ  านวน 1 ตวั 4,500.00             รักษาความสงบฯ จ่ายจากเงินรายรับ 6.ถนน คสล.ม.4 128,000.00         จ่ายจากเงินรายรับ

9.เคร่ืองดูดฝุ่ น จ  านวน 1 เคร่ือง 8,990.00             ส านกัปลดั จ่ายจากเงินรายรับ 7.ลานอเนกประสงค ์คสล.ม.10 185,000.00         จ่ายจากเงินรายรับ

10.พดัลมตั้งพ้ืน ขนาด 16 น้ิว จ  านวน 2 เคร่ือง 1,980.00             ส านกัปลดั จ่ายจากเงินรายรับ 8.รางระบายน ้า คสล.ม.4 625,000.00         จ่ายจากเงินรายรับ

11.เกา้อ้ีส านกังานชนิดเบาะหนงัมีพนกัพิง จ  านวน 4 ตวัๆ 950 บาท 3,800.00             กองคลงั จ่ายจากเงินรายรับ 9.รางระบายน ้า คสล.ม.10 598,000.00         จ่ายจากเงินรายรับ

12.เกา้อ้ีส านกังานชนิดเบาะหนงัฯสามารถปรับได ้จ  านวน2 ตวัๆ1,850 บาท 3,700.00             กองคลงั จ่ายจากเงินรายรับ 1,536,000.00      จ่ายจากเงินรายรับ
13.เกา้อ้ีผูบ้ริหารชนิดเบาะหนงัฯสามารถปรับได ้จ  านวน 1 ตวั 3,800.00             กองคลงั จ่ายจากเงินรายรับ รวม 3,767,800.00      

14.เกา้อ้ีส านกังานชนิดเบาะหนงัฯสามารถปรับได ้จ  านวน 6  ตวัๆ1,850 บาท 11,100.00           ส านกัปลดั จ่ายจากเงินรายรับ

รวม 443,185.00         ค่าสาธารณูปการ

  ครุภณัฑ์โฆษณษและเผยแพร่ 10.ฝายกระสอบ ม.3 บา้นใหม่ 130,700.00         เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ

15.เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ  านวน 1 เคร่ือง 25,900.00           ส านกัปลดั จ่ายจากเงินรายรับ
  ครุภณัฑ์โรงงาน รวมทั้งส้ิน 3,898,500.00      

16.เล่ือยโซ่ยนต ์จ  านวน 1 เคร่ือง 9,095.00             รักษาความสงบฯ จ่ายจากเงินรายรับ

  ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

17.กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด CCTV จ านวน 1 ชุด 12,870.00           รักษาความสงบฯ จ่ายจากเงินรายรับ
  ครุภณัฑ์การเกษตร

18.เคร่ืองsumersible ขนาด2 แรงมา้พร้อมอุปกรณ์พ่วงครบชุด 47,000.00           เคหะและชุมชน จ่ายขาดเงินสะสม

  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

19.เครืองคอมพิวเตอร์NoteBook 17,000.00           ส านกัปลดั จ่ายจากเงินรายรับ

20.เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 2 เคร่ืองๆ 3,100 บาท 6,200.00             ส านกัปลดั จ่ายจากเงินรายรับ

21.เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 2 เคร่ืองๆ 3,100 บาท 6,200.00             กองการศึกษา จ่ายจากเงินรายรับ

22.เครืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต ๊พร้อมอุปกรณ์ 22,000.00           กองคลงั จ่ายจากเงินรายรับ

23.เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 2 เคร่ืองๆ 3,100 บาท 3,100.00             กองคลงั จ่ายจากเงินรายรับ

24.เครืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต ๊พร้อมอุปกรณ์ 22,000.00           กองช่าง จ่ายจากเงินรายรับ

25.เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 2 เคร่ืองๆ 3,100 บาท 3,100.00             กองช่าง จ่ายจากเงินรายรับ

26.เครืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต ๊พร้อมอุปกรณ์ 16,000.00           กองช่าง จ่ายจากเงินรายรับ

27.เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 2 เคร่ืองๆ 3,100 บาท 3,100.00             กองช่าง จ่ายจากเงินรายรับ

-                      

  ครุภณัฑ์อืน่ๆ

28.กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งจ  านวน 8 จุด 572,000.00         สร้างความเขม้แขง็ฯ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ
รวมทั้งส้ิน 1,208,750.00      

งบทรัพยสิ์น59 1,208,750.00      งบประมาณ 59 277,250.00        



รายละเอียดประกอบงบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงนิรายรับ

  หมายเหตุ  1    ค่าครุภณัฑ ์ จ านวนเงิน 1,208,750.00      บาท ประกอบดว้ย   หมายเหตุ  2    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง     จ  านวนเงิน 3,898,500.00    บาท ประกอบดว้ย

จ่ายจากเงินรายรับ 277,250.00      บาท จ่ายจากเงินรายรับ 3,767,800.00   บาท

จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค ์/ เฉพาะกิจ 572,000.00      บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค ์/ เฉพาะกิจ 130,700.00     บาท

จ่ายจากเงินสะสม 359,500.00      

1,208,750.00   



บริหาร

งาน

ทั่วไป

การรักษา

ความ

สงบภายใน

การศึกษา
สาธารณสุข

สังคม

สังคม

สงเคราะห์

เคหะและ

ชุมชน

สร้าง

ความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

การ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

อุตสาหกรรม

และการโยธา

การเกษตร

การ

การ

พาณชิย์
งบกลาง รวม

งบบคุลากร เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) งบประมาณ 2559 2,624,640.00      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                    -                     -                    -                   2,624,640.00      

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) งบประมาณ 2559 5,865,824.46      852,870.00         613,330.00         -                      -                      2,316,352.84      -                      -                      -                    -                     -                    -                   9,648,377.30      

เงินอุดหนุนระบวุตัถุประสงค์ -                      -                      1,687,358.00      232,920.00         -                      -                      -                      -                      -                    -                     -                    -                   1,920,278.00      

งบด าเนินการ ค่าตอบแทน งบประมาณ 2559 1,094,347.50      7,200.00             -                      -                      -                      168,780.00         -                      -                      -                    -                     -                    -                   1,270,327.50      

เงินอุดหนุนระบวุตัถุประสงค์ -                      25,520.00           -                      -                      -                      -                      -                      -                    -                     -                    -                   25,520.00           

ค่าใชส้อย งบประมาณ 2559 1,199,720.55      350,156.40         729,004.00         203,217.30         260,170.00         716,376.57         237,926.00         271,024.00         -                    -                     -                    -                   3,967,594.82      

เงินอุดหนุนระบวุตัถุประสงค์ 50,000.00           -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                    -                     -                    -                   50,000.00           

ค่าวสัดุ งบประมาณ 2559 444,463.70         309,346.80         1,068,683.90      20,111.00           -                      694,797.05         -                      20,000.00           -                    8,879.00            -                    -                   2,566,281.45      

เงินอุดหนุนระบวุตัถุประสงค์ -                      -                      171,700.00         -                      -                      -                      -                      -                      -                    -                     -                    -                   171,700.00         

ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 2559 407,433.27         -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                    -                     -                    -                   407,433.27         

งบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์ งบประมาณ 2559 189,170.00         50,780.00           12,200.00           -                      -                      25,100.00           -                      -                      -                    -                     -                    -                   277,250.00         

เงินอุดหนุนระบวุตัถุประสงค์ -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                    -                     -                    -                   -                      

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง งบประมาณ 2559 -                      -                      -                      -                      -                      3,767,800.00      -                      -                      -                    -                     -                    -                   3,767,800.00      

เงินอุดหนุนระบวุตัถุประสงค์ -                      -                      -                      130,700.00         -                      -                      -                    -                     -                    -                   130,700.00         

รายจ่ายคา้งจ่ายปี58 553,115.28         -                      -                      -                    -                     -                    -                   553,115.28         

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน งบประมาณ 2559 28,770.00           -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                    -                     -                    -                   28,770.00           

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 2559 48,000.00           -                      1,792,000.00      72,500.00           -                      1,472,267.62      -                      80,000.00           -                    -                     -                    -                   3,464,767.62      

งบกลาง งบกลาง งบประมาณ 2559 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                    -                     -                    903,934.14      903,934.14         

เงินอุดหนุนระบวุตัถุประสงค์ -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                    -                     -                    8,279,666.40   8,279,666.40      

11,902,369.48  1,620,353.20    6,099,795.90    528,748.30       260,170.00       9,845,289.36    237,926.00       371,024.00       -                  8,879.00          -                  9,183,600.54 40,058,155.78  

หมายเหตุ   ระบุเงนิงบประมาณหรือเงนิอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

1.เงินงบประมาณ 37,206,842.50    

2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบวุตัถุประสงค์ 2,298,198.00      

3.รายจ่ายคา้งจ่าย ปี2558 553,115.28         

40,058,155.78    553,115.28         39,505,040.50    

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

รายงานรายจ่ายในการด าเนนิงานที่จ่ายจากเงนิรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วนัที่  1  ตุลาคม 2258    ถึง  30   กันยายน  2559

รวม

งบ หมวด แหล่งเงนิ

แผนงาน



เทศบาลต าบลเมอืงงาย               เดือน  กันยายน  2559

อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่                 ปีงบประมาณ 2559

เดือนนี้

ประมาณการ เกิดขึน้จริง รายการ รหัสบัญชี เกิดขึน้จริง

(บาท) (บาท) (บาท)

41,205,310.91               ยอดยกมา 47,026,802.62                 

รายรับ (หมายเหตุ 1)

478,000.00                577,635.40                    ภาษีอากร 411000 -                                   

283,000.00                331,747.60                    ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 412000 29,509.40                        

500,000.00                494,929.99                    รายไดจ้ากทรัพยสิ์น 413000 21,757.34                        

33,000.00                   98,513.54                      รายไดเ้บด็เตล็ด 415000 47,747.00                        

17,810,000.00           20,828,321.30               ภาษีจดัสรร 416000 1,806,501.04                   

12,100,000.00           10,163,989.00               เงินอุดหนุนทัว่ไป 431002 -                                   

31,204,000.00           32,495,136.83               รวม 1,905,514.78                   

เงินอุดหนุนทัว่ไป ระบุวตัถุประสงค ์เพ่ือพฒันา
ประเทศ

-                                   

10,005,864.40               หมวดเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์เฉพาะกิจ 446,350.00                      

-                                 ลูกหน้ีเงินยมืเงินงบประมาณ 120100

-                                 ลูกหน้ีเงินยมืสะสม 110606 -                                   

-                                 เงินฝากจงัหวดั 230102 -                                   

-                                 รายจ่าย คา้งจ่าย 210402 -                                   

-                                 ฏีกาคา้งจ่าย 210403 -                                   

79,084.50                      เงินรับฝากภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 230102 7,920.79                          

2,579.55                        เงินรับฝาก ค่าใชจ่้าย 5% 230105 -                                   

180,260.00                    เงินรับฝาก ประกนัสญัญา 230109 39,250.00                        

71,092.75                      เงินรับฝากอ่ืนๆ สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 300000 -                                   

33,810.00                      เงินรับฝากอ่ืนๆ ค่ารักษาพยาบาล สปสช. 1,678.00                          

7,683.87                        เงินสะสม -                                   

50.00                             เงินขาดบญัชี -                                   

158,589.00                    เงินรับฝาก-เงินบ าเหน็จ (กบท.) -                                   

572,000.00                    
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ติดตั้งกลอ้ง CCTV -                                   

622,700.00                    เงินประกนัซอง 500,000.00                      

431,000.00                    รายไดรั้ฐบาลคา้งรับ 431,000.00                      

12,164,714.07               รวม 1,426,198.79                   

44,659,850.90               รวมรายรับ 3,331,713.57       

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน



- 2 -
เดือนนี้

ประมาณการ เกิดขึน้จริง รายการ รหัสบัญชี เกิดขึน้จริง
(บาท) (บาท) (บาท)

รายจ่าย
1,047,470.00             903,934.14                    งบกลาง 511000 71,488.00                        
2,624,640.00             2,624,640.00                 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 521000 218,720.00                      

10,589,789.00           9,719,830.30                 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 522000 790,035.00                      
493,200.00                330,327.50                    ค่าตอบแทน 531000 34,037.50                        

6,143,100.00             3,540,312.82                 ค่าใชส้อย 532000 248,258.02                      
2,980,301.00             2,457,463.29                 ค่าวสัดุ 533000 668,042.02                      

370,000.00                407,433.27                    ค่าสาธารณูปโภค 534000 37,364.85                        
443,500.00                277,250.00                    ค่าครุภณัฑ์ 541000 81,855.00                        

4,396,000.00             684,800.00                    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 542000 97,800.00                        
35,000.00                   28,770.00                      รายจ่ายอ่ืน 551000 28,770.00                        

2,081,000.00             3,464,767.62                 เงินอุดหนุน 561000 1,408,922.65                   
31,204,000.00           24,439,528.94               3,685,293.04                   

-                                 เงินอุดหนุนทัว่ไป ระบุวตัถุประสงค ์เพ่ือพฒันา -                                   
9,487,163.06                 หมวดเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์เฉพาะกิจ 354,881.60                      

312,850.00                    ลูกหน้ีเงินยมืเงินงบประมาณ 120100 47,580.00                        
1,091.40                        ลูกหน้ีเงินยมืสะสม 110606 -                                   

391,877.53                    เงินฝาก กสท. 120200 -                                   
3,443,447.32                 รายจ่ายคา้งจ่าย 210402 -                                   

93,912.68                      เงินรับฝากภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 230102 4,036.42                          
-                                 เงินรับฝาก ค่าใชจ่้าย 5% 230105 -                                   

33,810.00                      เงินรับฝาก ค่ารักษาพยาบาล 3,286.00                          
106,160.00                    เงินรับฝาก ประกนัสญัญา 230109 -                                   

71,092.75                      เงินรับฝากอ่ืนๆ สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 230119 -                                   
359,500.00                    เงินสะสม 300000 -                                   
158,589.00                    เงินรับฝาก กบท. -                                   

572,000.00                    
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ติดตั้งกลอ้ง CCTV -                                   

130,700.00                    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฝายกระสอบทราย ม.3 230109 -                                   

122,700.00                    เงินประกนัซอง 122,700.00                      

578,900.00                    รายไดรั้ฐบาลคา้งรับ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 578,900.00                      
15,863,793.74               1,111,384.02                   
40,303,322.68               รวมรายจ่าย 4,796,677.06                   

สูงกว่า
4,356,528.22 รายรับ                   รายจ่าย (1,464,963.49)

(ต ่ากว่า)
-                             45,561,839.13               ยอดยกไป 45,561,839.13                 

-                               

จนถึงปัจจุบัน



47,026,802.62 



45,561,839.13 



รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงจนถึงปัจจุบัน รับจริงเดอืนนี้

รายได้จัดเกบ็เอง

หมวดภาษอีากร 411000

(1)  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 411001 340,000.00              431,402.95              -                           

(2)  ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 411002 45,000.00                49,011.45                -                           

(3)  ภาษีป้าย 411003 93,000.00                97,221.00                -                           

รวม 478,000.00              577,635.40              -                           

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 412000

(1)  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการขายสุรา 412103 3,000.00                  3,278.60                  19.40                       

(2)  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร 412106 1,500.00                  2,693.00                  -                           

(3)  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนขยะมูลฝอย 412104 220,000.00              277,090.00              29,190.00                

(4)  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผน่ประกาศหรือแผน่ปลิวเพ่ือการโฆษณา 412111 500.00                      370.00                     10.00                       

(5)  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนราษฎร 412112 4,000.00                  3,850.00                  240.00                     

(6)  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 412128 1,000.00                  1,110.00                  50.00                       

(7)  ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 412202 5,000.00                  3,100.00                  -                           

(8)  ค่าปรับการท าผิดสญัญา 412210 10,000.00                -                           -                           

(9)  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรับกิจการท่ีเป็นอนัตราต่อสุขภาพ 412303 24,000.00                26,266.00                -                           

(10)  ค่าใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม 412304 10,000.00                9,980.00                  -                           

อาหารในครัว หรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร -                           -                           

(11) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 412306 3,000.00                  3,300.00                  -                           

(12) ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร 412307 500.00                      700.00                     -                           

(13) ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียง 412308 500.00                      10.00                       -                           

รวม 283,000.00              331,747.60              29,509.40

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 413000

(1)  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 413003 500,000.00              494,929.99              21,757.34                

รวม 500,000.00              494,929.99              21,757.34                

หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 415000

(1)  ค่าขายแบบแปลน 415004 30,000.00                85,000.00                47,000.00                

(2)  รายไดเ้บด็เตลด็อ่ืน ๆ 415999 3,000.00                  13,513.54                747.00                     
รวม 33,000.00                98,513.54                47,747.00                

                                       ส านักงานเทศบาลต าบลเมอืงงาย                       หมายเหตุ 1
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงนิสด

วันที่  30  กนัยายน 2559



รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงจนถึงปัจจุบัน รับจริงเดอืนนี้

                                       ส านักงานเทศบาลต าบลเมอืงงาย                       หมายเหตุ 1
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงนิสด

วันที่  30  กนัยายน 2559

รายได้ทีรั่ฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 420000

หมวดภาษจีัดสรร 421000

(1)  ภาษีรถยนตอ์ละลอ้เล่ือน 100,000.00              517,504.34              43,416.91                

(2)  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนขั้นตอนฯ 421002 13,000,000.00         14,615,747.07         1,270,167.72           

(3)  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ 421004 1,700,000.00           1,905,599.48           165,637.95              

(4)  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 421005 120,000.00              239,707.26              15,112.46                

(5)  ภาษีสุรา 421006 750,000.00              799,479.05              61,804.26                

(6)  ภาษีสรรพสามิต 421007 1,250,000.00           1,719,686.01           156,922.85              

(7)  ค่าภาคหลวงแร่ 421012 20,000.00                28,144.19                7,508.89                  

(8)  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 421013 50,000.00                27,388.90                -                           

(9)  ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 421015 820,000.00              975,065.00              85,930.00                

รวม 17,810,000.00         20,828,321.30         1,806,501.04           

รายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้องค์ปกครองส่วนท้องถิน่ 430000

หมวดเงนิอุดหนุน 431000

(1)  เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีฯ 431002 12,100,000.00         10,163,989.00         -                           

รวม 12,100,000.00         10,163,989.00         -                           

รายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวตัถุประสงค์/เฉพาะกจิ 440000

หมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไประบุวตัถุประสงค์

เงินอุดหนุนทัว่ไป ระบุวตัถุประสงคห์มอกควนัและไฟป่า 441001 50,000.00                -                           

เงินอุดหนุนทัว่ไประบุวตัถุประสงคเ์บ้ียยงัชีพคนชรา 441003 6,911,300.00           271,600.00              

เงินอุดหนุนทัว่ไประบุวตัถุประสงคเ์บ้ียยงัชีพคนพิการ 441003 1,326,400.00           70,800.00                

เงินอุดหนุนทัว่ไประบวุตัถุประสงคเ์งินเดือนและเงินสวสัดิการครูผูดู้แลเดก็ 931,680.00              78,430.00                
เงินอุดหนุนทัว่ไประบวุตัถุประสงค ์คา่ตอบแทน เงินเพ่ิม ประกนัสงัคม 
ผดด

733,376.00              -                           
เงินอุดหนุนทัว่ไประบวุตัถุประสงค ์ค่าตอบแทน เงินเพ่ิม ประกนัสงัคม ผดด กย.
58

57,225.00                -                           

เงินอุดหนุนทัว่ไประบุวตัถุประสงค ์ค่าจดัการเรียนการสอน ศพด. 171,700.00              -                           

เงินอุดหนุนทัว่ไประบุวตัถุประสงคค์่าตอบแทนบุคลากรถ่ายโอน 
รพช.

232,920.00              -                           

เงินอุดหนุนทัว่ไประบุวตัถุประสงค ์เงินสมทบ กองทุน กสจ. 7,043.40                  -                           

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างฝายกระสอบ ม.3 บา้นใหม่ 130,700.00              -                           

เงินอุดหนุนทัว่ไประบวุตัถุประสงคเ์งินสวสัดิการครูผูดู้แลเดก็ 25,520.00                25,520.00                

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ปี56โครงการถนนคสล.ม.9 -                           -                           

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ปี56โครงการถนนลูกรัง ม.2 -                           -                           

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ปี58โครงการติดตั้งกลอ้งCCTV -                           -                           
รวม -                           10,577,864.40         446,350.00              

รวมทั้งส้ิน 31,204,000.00         43,073,001.23         2,351,864.78           

รายรับไม่รวมเงนิอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์ 31,204,000.00         32,495,136.83         1,905,514.78           



รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงจนถึงปัจจุบัน รับจริงเดอืนนี้

                                       ส านักงานเทศบาลต าบลเมอืงงาย                       หมายเหตุ 1
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงนิสด

วันที่  30  กนัยายน 2559

รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงจนถึงปัจจุบัน รับจริงเดอืนนี้
รายได้จัดเกบ็เอง

หมวดภาษอีากร 411000

(1)  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 411001 340,000.00              431,402.95              -                           

(2)  ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 411002 45,000.00                49,011.45                1,224.55                  

(3)  ภาษีป้าย 411003 93,000.00                97,221.00                -                           

รวม 478,000.00              577,635.40              1,224.55                  

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 412000

(1)  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการขายสุรา 412103 3,000.00                  3,259.20                  -                           

(2)  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร 412106 1,500.00                  2,693.00                  195.00                     

(3)  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนขยะมูลฝอย 412104 220,000.00              247,900.00              8,440.00                  

(4)  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผน่ประกาศหรือแผน่ปลิวเพ่ือการโฆษณา 412111 500.00                      360.00                     20.00                       

(5)  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนราษฎร 412112 4,000.00                  3,610.00                  290.00                     

(6)  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 412128 1,000.00                  1,060.00                  200.00                     

(7)  ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 412202 5,000.00                  3,100.00                  -                           

(8)  ค่าปรับการท าผิดสญัญา 412210 10,000.00                -                           -                           

(9)  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรับกิจการท่ีเป็นอนัตราต่อสุขภาพ 412303 24,000.00                26,266.00                -                           

(10)  ค่าใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม 412304 10,000.00                9,980.00                  -                           

อาหารในครัว หรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร -                           -                           

(11) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 412306 3,000.00                  3,300.00                  -                           

(12) ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร 412307 500.00                      700.00                     60.00                       

(13) ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียง 412308 500.00                      10.00                       -                           

รวม 283,000.00              302,238.20              9,205.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 413000

(1)  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 413003 500,000.00              473,172.65              56,760.09                

รวม 500,000.00              473,172.65              56,760.09                

หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 415000

(1)  ค่าขายแบบแปลน 415004 30,000.00                38,000.00                15,000.00                

(2)  รายไดเ้บด็เตลด็อ่ืน ๆ 415999 3,000.00                  12,766.54                705.00                     

รวม 33,000.00                50,766.54                15,705.00                

                                       ส านักงานเทศบาลต าบลเมอืงงาย                       หมายเหตุ 1
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงนิสด

วันที่  31  สิงหาคม 2559



รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริงจนถึงปัจจุบัน รับจริงเดอืนนี้

                                       ส านักงานเทศบาลต าบลเมอืงงาย                       หมายเหตุ 1
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงนิสด

วันที่  30  กนัยายน 2559

รายได้ทีรั่ฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 420000

หมวดภาษจีัดสรร 421000

(1)  ภาษีรถยนตอ์ละลอ้เล่ือน 100,000.00              474,087.43              37,147.12                

(2)  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนขั้นตอนฯ 421002 13,000,000.00         13,345,579.35         1,202,559.38           

(3)  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ 421004 1,700,000.00           1,739,961.53           160,410.30              

(4)  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 421005 120,000.00              224,594.80              107,815.52              

(5)  ภาษีสุรา 421006 750,000.00              737,674.79              52,098.97                

(6)  ภาษีสรรพสามิต 421007 1,250,000.00           1,562,763.16           144,429.68              

(7)  ค่าภาคหลวงแร่ 421012 20,000.00                20,635.30                8,953.42                  

(8)  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 421013 50,000.00                27,388.90                5,358.11                  

(9)  ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 421015 820,000.00              889,135.00              120,698.00              

รวม 17,810,000.00         19,021,820.26         1,839,470.50           

รายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้องค์ปกครองส่วนท้องถิน่ 430000

หมวดเงนิอุดหนุน 431000

(1)  เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีฯ 431002 12,100,000.00         10,163,989.00         -                           

รวม 12,100,000.00         10,163,989.00         -                           

รายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวตัถุประสงค์/เฉพาะกจิ 440000

หมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไประบุวตัถุประสงค์

เงินอุดหนุนทัว่ไป ระบุวตัถุประสงคห์มอกควนัและไฟป่า 441001 50,000.00                -                           

เงินอุดหนุนทัว่ไประบุวตัถุประสงคเ์บ้ียยงัชีพคนชรา 441003 6,639,700.00           -                           

เงินอุดหนุนทัว่ไประบุวตัถุประสงคเ์บ้ียยงัชีพคนพิการ 441003 1,255,600.00           16,000.00                

เงินอุดหนุนทัว่ไประบวุตัถุประสงคเ์งินเดือนและเงินสวสัดิการครูผูดู้แลเดก็ 853,250.00              -                           
เงินอุดหนุนทัว่ไประบวุตัถุประสงค ์คา่ตอบแทน เงินเพ่ิม ประกนัสงัคม 
ผดด 733,376.00              -                           
เงินอุดหนุนทัว่ไประบวุตัถุประสงค ์ค่าตอบแทน เงินเพ่ิม ประกนัสงัคม ผดด กย.
58 57,225.00                -                           

เงินอุดหนุนทัว่ไประบุวตัถุประสงค ์ค่าจดัการเรียนการสอน ศพด. 171,700.00              -                           

เงินอุดหนุนทัว่ไประบุวตัถุประสงคค์่าตอบแทนบุคลากรถ่ายโอน 
รพช. 232,920.00              60,090.00                

เงินอุดหนุนทัว่ไประบุวตัถุประสงค ์เงินสมทบ กองทุน กสจ. 7,043.40                  1,802.70                  

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างฝายกระสอบ ม.3 บา้นใหม่ 130,700.00              -                           

รวม -                           10,131,514.40         77,892.70                

รวมทั้งส้ิน 31,204,000.00         40,721,136.45         2,000,257.84           

รายรับไม่รวมเงนิอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์ 31,204,000.00         30,589,622.05         1,922,365.14           



เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) ยอดยกมา จ่าย รับ คงเหลือ
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 4,036.44           4,036.44           7,920.79           7,920.79                
ค่าใชจ่้ายการจดัเก็บ 5% 60,415.35         -                   60,415.35              
ค่าใชจ่้ายการจดัเก็บ 6% -                   -                   -                        
เงินประกนัสัญญา 462,310.00       -                   39,250.00         501,560.00            
เงินรับฝากสหกรณ์ -                   -                   -                        
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล 1,608.00           3,286.00           1,678.00           -                        
เงินรับฝากประกนัสังคม -                   17,952.00         17,952.00         -                        
เงินรับฝาก กสจ. -                   591.60              591.60              -                        
เงินประกนัซอง 122,700.00       122,700.00       500,000.00       500,000.00            

-                   
รวม 528,369.79       148,566.04       567,392.39       1,069,896.14         

ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองงาย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วนัที ่ 30   กันยายน  2559



หมายเหตุ 3  เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร 516-1-22169-0 กรุงไทย 18,754,612.20         

เงินฝากธนาคาร 516-2-07569-8 กรุงไทย 20,386,938.97         

เงินฝากธนาคาร 310000159348 ธกส. 6,420,287.96           

เงินฝากธนาคาร 516-6-01786-2 กรุงไทย -                           

เงินฝากธนาคาร 516-6-01075-2 กรุงไทยฯลฯ
รวม 45,561,839.13         

เทศบาลต าบลเมืองงาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยายน  2559



หมายเหตุ 4  รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 9 53,000.00                    

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบา้นนายสุพิน  แสงเข่ือน 50,000.00                    

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  รายการติดตั้งกลอ้ง CCTV 328,000.00                  

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 54,800.00                    

เบ้ียยงัชีพผูพิ้การ 93,100.00                    
รวม 578,900.00                  

เทศบาลต าบลเมืองงาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยายน  2559



เทศบาลต าบลเมืองงาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยายน  2559



หมายเหตุ 10  รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เทศบญัญติั ปี 2559 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธาณูปโภคโครงการก่อสร้างหอถงัส่งน ้าประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 10 553,115.28                     

เทศบญัญติั ปี 2559 การศึกษา ระดบัก่อนวยัเรียน ค่าวสัดุ ค่าวสัดุอาหารเสริมนม อาหารเสริม(นม)โรงเรียนงวดสุดทา้ย 36,660.16                             

เทศบญัญติั ปี 2559 บริหารงานทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป ค่าใชส้อย ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าจา้งเหมาคนงานทัว่ไป 4,800.00                               

เทศบญัญติั ปี 2559 บริหารงานทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป ค่าใชส้อย ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าจา้งเหมาคนงานทัว่ไป 6,600.00                               

เทศบญัญติั ปี 2559 บริหารงานทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป ค่าใชส้อย ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าจา้งเหมาคนงานทัว่ไป 6,600.00                               

เทศบญัญติั ปี 2559 บริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั ค่าใชส้อย ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล 6,600.00                               

เทศบญัญติั ปี 2559 เคหะและชุมชน งานบริหารงานทัว่ไปฯ ค่าใชส้อย ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าจา้งเหมาผูช่้วยช่างเขียนแบบ 6,600.00                               

เทศบญัญติั ปี 2559 เคหะและชุมชน งานก าจดัขยะฯ ค่าใชส้อย ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าจา้งเหมาคนงานประจ ารถขยะ 7,800.00                               

เทศบญัญติั ปี 2559 เคหะและชุมชน งานก าจดัขยะฯ ค่าใชส้อย ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าจา้งเหมาคนงานประจ ารถขยะ 7,800.00                               

เทศบญัญติั ปี 2559 เคหะและชุมชน งานก าจดัขยะฯ ค่าใชส้อย ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าจา้งเหมาคนงานประจ ารถขยะ 7,800.00                               

เทศบญัญติั ปี 2559 งานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั งานบริหารงานทัว่ไปฯ ค่าใชส้อย ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าจา้งเหมาเวรยาม 9,000.00                               

เทศบญัญติั ปี 2559 บริหารงานทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป ค่าวสัดุ ค่าวสัดุส านกังาน ค่าวสัดุ ส านกังาน 450.00                                  

เทศบญัญติั ปี 2559 เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง อาคารต่างๆ โครงการก่อสร้าองคารอเนกประสงค ์ม.2 1,860,000.00                        

เทศบญัญติั ปี 2559 รักษาความสงบภายในฯ งานป้องกนัภยัฯ ค่าวสัดุ ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 72,540.00                             

เทศบญัญติั ปี 2558 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธาณูปโภคโครงการก่อสร้างหอถงัส่งน ้าประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 4 625,000.00                     

เทศบญัญติั ปี 2559 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธาณูปโภคโครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.พร้อมราวกนัตก หมู่ท่ี 10 598,000.00                     

3,809,365.44                  

เทศบาลต าบลเมืองงาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยายน  2559

รวม



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

ยอดยกมา 3,809,365.44                  

เทศบญัญติั ปี 2559 เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าใชส้อย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000.00                     

เทศบญัญติั ปี 2559 บริหารงานทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผูป้ฎิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. 940,000.00                           

เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์เฉพาะกิจ การศึกษา บริหารงานทัว่ไปการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจ า เงินเดือนพนกังาน เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์เฉพาะกิจ 78,430.00                             

เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์เฉพาะกิจ การศึกษา บริหารงานทัว่ไปการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจ า ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์เฉพาะกิจ 89,802.00                             

เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์เฉพาะกิจ การศึกษา บริหารงานทัว่ไปการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจ า เงินเพ่ิมต่างๆของพนกังานจา้ง เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์เฉพาะกิจ 71,453.00                             

เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์เฉพาะกิจ การศึกษา บริหารงานทัว่ไปการศึกษา เงินเดือนฝ่ายประจ า ค่าตอบแทน เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์เฉพาะกิจ 12,920.00                             

เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์เฉพาะกิจ สาธารณสุข บริหารงานทัว่ไปสาธรณสุข เงินเดือนฝ่ายประจ า เงินเดือนพนกังาน เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์เฉพาะกิจ 1,800.00                               

เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์เฉพาะกิจ งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์เฉพาะกิจ 10,830.00                             

เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์เฉพาะกิจ งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินกสจ. เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์เฉพาะกิจ 221.94                            

เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์เฉพาะกิจ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์เฉพาะกิจ 53,000.00                       

เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์เฉพาะกิจ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์เฉพาะกิจ 50,000.00                       

เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์เฉพาะกิจ สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑอ่ื์นๆ เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์เฉพาะกิจ 328,000.00                     

5,545,822.38                  รวม



หมายเหตุ 12  เงินรับฝาก

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 7,920.79          

เงินประกนัสัญญา 501,560.00      

ค่าใชจ้ายในการจดัเก็บภาษี 5% 60,415.35        

เงินประกนัซอง 500,000.00      

ฯลฯ
รวม 1,069,896.14   

เทศบาลต าบลเมืองงาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยายน  2559



หมายเหตุ 16  เงินสะสม

33,159,414.13

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 3,567,960.73    

หัก    25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทนุส ารองเงินสะสม) (891,990.18)

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลงัหกัเงินทนุส ารองเงินสะสม 2,675,970.55        

รายจ่ายคา้งจ่าย 382,664.38

ปรับปรุงระหว่างปี (รายจ่ายรอจ่าย) 0.00

รับเพ่ิมระหว่างปี 7,683.87

หัก จ่ายขาดเงินสะสม 359,500.00      2,706,818.80

เงินสะสม  ณ  30  กันยายน  2559  (เงินสะสมปลายปี) 35,866,232.93

เงินสะสม  ณ  30  กันยายน 2559  ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.   หรือ  เงินฝาก ก.ส.อ. 6,087,872.14

2. ลูกหน้ีค่าภาษี 0.00

3. หุ้นในโรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน
4. ลูกหน้ีรายไดอ่ื้น ๆ
5. ทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากเงินกูท่ี้ช าระหน้ีแลว้   (ผลต่างระหว่างทรัพยสิ์นเกิดจากเงินกูแ้ละเจา้หน้ีเงินกู)้ 4,142,000.00

6. เงินสะสมท่ีสามารถน าไปใชไ้ด้ 25,636,360.79

รวม 35,866,232.93

ทั้งนีใ้นงบประมาณ พ.ศ.  2559  ได้รับอนุมตัิให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างด าเนนิการจ านวน 4,571,000.00        บาท

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป  ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 17

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันที่  30  กันยายน  2559

เงินสะสม  1  ตุลาคม 2558 (เงินสะสมตน้ปี)



หมายเหตุ 16  เงินสะสม

33,159,414.13

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง -                   

หัก    25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทนุส ารองเงินสะสม) 0.00

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลงัหกัเงินทนุส ารองเงินสะสม -                        

รายจ่ายคา้งจ่าย 0.00

ปรับปรุงระหว่างปี (รายจ่ายรอจ่าย) 0.00

รับเพ่ิมระหว่างปี 7,311.52

หัก จ่ายขาดเงินสะสม 3,521,000.00    (3,513,688.48)

เงินสะสม  ณ  25  ธันวามคม 2559  (เงินสะสมปลายปี) 29,645,725.65

เงินสะสม  ณ  25  ธันวามคม 2559  (เงินสะสมปลายปี)

1. เงินฝาก ก.ส.ท.   หรือ  เงินฝาก ก.ส.อ. 6,355,469.20

2. ลูกหน้ีค่าภาษี 0.00

3. หุ้นในโรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน
4. ลูกหน้ีรายไดอ่ื้น ๆ
5. ทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากเงินกูท่ี้ช าระหน้ีแลว้   (ผลต่างระหว่างทรัพยสิ์นเกิดจากเงินกูแ้ละเจา้หน้ีเงินกู)้ 4,142,000.00

6. เงินสะสมท่ีสามารถน าไปใชไ้ด้ 19,148,256.45

รวม 29,645,725.65

ทั้งนีใ้นงบประมาณ พ.ศ.  2559-2560  ได้รับอนุมตัิให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างด าเนนิการจ านวน 1,195,000.00        บาท

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป  ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 17

ณ วันที่  24    กุมภาพนัธ์  2560

เงินสะสม  1  ตุลาคม 2559 (เงินสะสมตน้ปี)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

งบเงินสะสม



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 16  เงินสะสม

หมวด ประเภท โครงการ
จ านวนเงินที่

ได้รับอนุมัติ
ก่อหนีผู้กพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยงัไม่ได้ก่อหนี้

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณํฑส์าํนกังาน 1.โครงการจดัซ้ือถงัเก็บนํ้าแบบไฟเบอร์กาส จาํวน 25 ถงั 325,000.00              274,000.00       51,000.00         

    พร้อมจดัซ้ือขาตั้งชนิดเหล็กสาํหรับตั้งถงัเก็บนํ้าฯ จาํวน 25 ชุด 100,000.00              75,000.00         25,000.00         

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ารเกษตร 2.โครงการจดัซ้ือป้ัมSubmersible ขนาด  2 แรงมา้ พร้อมอุปกรณ์ต่อพวงครบชุด ม.9 49,365.00                47,000.00         2,365.00           

คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้นแบบภูเขา ม.9 2,454,000.00           2,120,000.00    334,000.00       

คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 4.โครงการปรับปรุงระบบนํ้าบาดาลพร้อมติดตั้งSubmersible ขนาด  2 แรงมา้ ม.3 79,000.00                79,000.00         -                    

คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 5.โครงการปรับปรุงระบบนํ้าบาดาลพร้อมติดตั้งSubmersible ขนาด  2 แรงมา้ ม.11 82,000.00                81,000.00         1,000.00           

คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 6.โครงการขดุเจาะบ่อนํ้าบาดาลพร้อมติดตั้งSubmersible ขนาด  2 แรงมา้ 499,000.00              -                    499,000.00       499,000.00       

    และเดินท่อส่งนํ้าขนาด 2 น้ิว ยาว 92 เมตร ม.10 -                    -                    -                    

คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 7.โครงการขดุเจาะบ่อนํ้าบาดาลพร้อมติดตั้งSubmersible ขนาด  2 แรงมา้ ม.3 470,000.00              -                    470,000.00       470,000.00       

คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 8.โครงการขยายเขตประปาหมู่ 4 1,325,000.00           1,322,000.00    3,000.00           -                    
5,383,365.00       3,602,000.00    396,000.00       1,385,365.00    969,000.00       

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยายน  2559

รวม

เทศบาลต าบลเมืองงาย



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 16  เงินสะสม

หมวด ประเภท โครงการ
จ านวนเงินที่

ได้รับอนุมัติ
ก่อหนีผู้กพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยงัไม่ได้ก่อหนี้

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณํฑส์าํนกังาน 1.โครงการจดัซ้ือถงัเก็บนํ้าแบบไฟเบอร์กาส จาํวน 25 ถงั 325,000.00              274,000.00       51,000.00         

    พร้อมจดัซ้ือขาตั้งชนิดเหล็กสาํหรับตั้งถงัเก็บนํ้าฯ จาํวน 25 ชุด 100,000.00              75,000.00         25,000.00         

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ารเกษตร 2.โครงการจดัซ้ือป้ัมSubmersible ขนาด  2 แรงมา้ พร้อมอุปกรณ์ต่อพวงครบชุด ม.9 49,365.00                47,000.00         2,365.00           

คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้นแบบภูเขา ม.9 2,454,000.00           2,120,000.00    2,454,000.00    

คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 4.โครงการปรับปรุงระบบนํ้าบาดาลพร้อมติดตั้งSubmersible ขนาด  2 แรงมา้ ม.3 79,000.00                -                    79,000.00         79,000.00         

คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 5.โครงการปรับปรุงระบบนํ้าบาดาลพร้อมติดตั้งSubmersible ขนาด  2 แรงมา้ ม.11 82,000.00                81,000.00         1,000.00           

คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 6.โครงการจา้งเหมาขดุเจาะบ่อบาลดาลพร้อมพฒันาท่อ ม.3 628,000.00              -                    628,000.00       628,000.00       

คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 7.โครงการจา้งเหมาขดุเจาะบ่อบาลดาลพร้อมพฒันาท่อ ม.10 486,000.00              -                    486,000.00       486,000.00       

คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 8.โครงการขยายเขตประปาหมู่ 4 1,325,000.00           -                    1,322,000.00    3,000.00           -                    
5,528,365.00       81,000.00         3,917,000.00    3,729,365.00    1,114,000.00    

ณ  วนัที ่ 24   กุมภาพันธ์ 2560

รวม

เทศบาลต าบลเมืองงาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน



 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเมืองงาย 

เรื่อง      รายงานงบการเงินประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕9 

********************** 

   เทศบาลต าบลเมืองงาย  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  ขอประกาศส าเนารายงาน         

งบแสดงฐานะการเงนิ งบทรัพย์สิน งบหนี้สิน และงบอื่น ๆ   ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕9 สิ้นสุด ณ วันที่  

๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕9   รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

  จงึขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ    ณ   วันที่   28   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕9 

 

 

            (นายยงยุทธ  สุวภาพ) 

              นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


