
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 
เรื่อง  งบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

************************ 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบกิจ่ายเงิน  การฝากเงิน 
การเกบ็รกัษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  พ.ศ.  2547 และแก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 101  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินประกาศส าเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจ าปงีบประมาณ  โดยเปิดเผยเพื่อให้
ประชาชนทราบ  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเวลาอันสมควร 
 
  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลแมป่ะ  อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง  จึงขอประกาศ
ส าเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน  
ตุลาคม  พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2561  ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ   ณ  วันที่     30      เดือน ตุลาคม   พ.ศ.  2561 
 
 
 
 

(ลงช่ือ).................................................. 
 (นายมงคล  บางขะกลุ) 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ปะ 
 
 
 



หน้ีสินและเงินสะสม

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 17,219,496.50      ทุนทรัพย์สิน 17,219,496.50      

เงินฝากคลัง -                    

ลูกหน้ีภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 97,167.25            รายจ่ายค้างจ่าย 3,870,590.00        

เงินสดในมือ เงินรับฝากต่าง ๆ 281,554.34          

ธนาคาร ธกส.  - ออมทรัพย์ 1 # 429-2-71238-9 769,883.42        เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน 950,077.04          

 - ออมทรัพย์ 2 # 429-2-83940-2 570,077.04        เงินทุนส ารองเงินสะสม 6,667,620.81        

 - ประจ า 1     # 429-4-05244-4 1,233,972.68      

ธนาคารออมสิน  - ออมทรัพย์ 5 # 020115244848 360,370.18        

 - ประจ า 3    # 300-0-0152183-4 14,839,754.18    

ธนาคารกรุงไทย  - ออมทรัพย์ 4 # 518-137187-6 1,383,056.23      

 - ประจ า 2     # 518-2-04002-4 1,886,488.96      

 - กระแสรายวัน # 536-6-01418-2 2,449,493.14      เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560 12,039,422.35    

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีท่ี 2 (ลูกหน้ี) 380,000.00        บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 223,038.05        

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 6,280.00           23,879,375.83      เงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปี 55,759.51-          

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 12,206,700.89      

23,976,543.08      23,976,543.08      

จัดท าโดย

(ลงช่ือ)........................................                           (ลงช่ือ)......................................................                               (ลงช่ือ)..............................................................         (ลงช่ือ)..........................................................

     (นางสาวจตุพร  ปิงใจ)                                       (นางธนะพร  พีระวงศ์)                                                            (นางสาวพรทิพย์  ตรีปัญญา)                                                       (นายมงคล  บางขะกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ                                       ผู้อ านวยการกองคลัง                                                        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561

ทรัพย์สิน



หมายเหตุ 1 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด

บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาเถิน

             -  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1 เลขท่ี 429-2-71238-9 769,883.42        

             -  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 2 เลขท่ี 429-2-83940-2 570,077.04        

             -  บัญชีเงินฝากประจ า 1       เลขท่ี 429-4-05244-4 1,233,972.68      

บัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาเถิน

             -  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 4 เลขท่ี 518-1-37187-6 1,383,056.23      

             -  บัญชีเงินฝากประจ า 2       เลขท่ี 518-2-04002-4 1,886,488.96      

บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาเถิน

             -  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 5 เลขท่ี 020115244848 360,370.18        

             -  บัญชีเงินฝากประจ า 3       เลขท่ี 300001521834 14,839,754.18    

บัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาประตูชัย

             -  บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขท่ี 536-6-01418-2 2,449,493.14      

23,493,095.83   

หมายเหตุ 2 รายจ่ายค้างจ่าย

     - รายจ่ายอ่ืน 18,500.00         

     - ค่าใช้สอย 14,020.00         

     - เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ 611,470.00        

     - ครุภัณฑ์ (โต๊ะรับแขก) 15,000.00         

     - ครุภัณฑ์ (โต๊ะหมู่บูชา) 30,000.00         

     - ครุภัณฑ์ (ผ้าม่าน) 80,000.00         

     - ครุภัณฑ์ (พัดลมติดผนัง) 27,600.00         

     - โครงการก่อสร้างทางลาดคนพิการ 30,000.00         

     - โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะเกว๋น 218,000.00        

     - โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางกุ่ม 236,000.00        

     - โครงการก่อสร้างห้องน้ าครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางกุ่ม 90,000.00         

     - โครงการก่อสร้างหอประชุม 2,500,000.00      

3,870,590.00     

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันท่ี 30  กันยายน  2561

รวม

รวม



หมายเหตุ 3 เงินรับฝากต่าง ๆ

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 5,668.74           

เงินมัดจ าประกันสัญญา 239,203.00        

ค่าใช้จ่าย 5% 21,139.61         

ส่วนลด 6% 15,542.99         

281,554.34       

หมายเหตุ 4 เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน

โครงการเศรษฐกิจชุมชน 950,077.04        

950,077.04       

หมายเหตุ 5 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560 12,039,422.35    

บวก  รายรับจริงสูงกว่ารายจ่าย 223,038.05        

หัก    เงินทุนส ารองเงินสะสม 25% 55,759.51         

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561 12,206,700.89   

จัดท าโดย

เรียน นายก อบต. แม่ปะ

           - เพ่ือโปรดทราบ       - ทราบ         - ทราบ

       (นางธนะพร  พีระวงศ์) (นางสาวพรทิพย์  ตรีปัญญา)

ปลัด อบต. แม่ปะ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายมงคล   บางขะกุล)

        ผู้อ านวยการกองคลัง       นายก อบต. แม่ปะ

รวม

(นางสาวจตุพร  ปิงใจ)



ประเภททรัพย์สิน ยอดยกมา รับเพ่ิมงวดน้ี จ าหน่ายงวดน้ี ยกไปงวดหน้า ทรัพย์สินเกิดจาก จ านวนเงิน
ก.อสังหาริมทรัพย์
    -  ท่ีดิน 396,272.00       396,272.00        ก.รายได้องค์การบริหารส่วนต าบล 2,946,999.00       
    -  อาคาร 4,924,700.00     4,924,700.00      ข.เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 10,165,125.50     
    -  ส่ิงปลูกสร้าง 99,500.00         99,500.00          ค.เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ (อาคาร) 150,000.00          
ข.สังหาริมทรัพย์ -                  -                   ง.จ่ายขาดเงินสะสม 3,957,372.00       
   - ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,212,420.00     262,100.00     2,474,520.00      
   - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 975,389.00       41,800.00       84,383.00      932,806.00        
   - ครุภัณฑ์ส ารวจ 157,300.00       157,300.00        
   - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 165,230.00       7,350.00         3,300.00        169,280.00        
   - ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 5,175,750.00     20,900.00       5,196,650.00      
   - ครุภัณฑ์การเกษตร 194,450.00       194,450.00        
   - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,141,230.00     1,141,230.00      
   - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 33,900.00         33,900.00          
   - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 80,300.00         80,300.00          
   - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 349,904.50       349,904.50        
   - ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 69,500.00         69,500.00          
   - ครุภัณฑ์โรงงาน 15,990.00         15,990.00          
   - ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 953,194.00       30,000.00       983,194.00        

16,945,029.50   362,150.00     87,683.00      17,219,496.50    17,219,496.50     

               เรียน นายก อบต. แม่ปะ
                       -  เพ่ือโปรดทราบ     -  ทราบ                                      - ทราบ

                     (นางธนะพร  พีระวงศ์)                                        (นายมงคล  บางขะกุล)
                      ผู้อ านวยการกองคลัง                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง
งบทรัพย์สิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ 1 ประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561

(นางสาวพรทิพย์   ตรีปัญญา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ



+ สูง

 - ต ่ำ

รำยรับตำมประมำณกำร

รำยรับ

หมวดภาษีอากร 392,500.00            373,727.73            - 18,772.27            

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต 203,500.00            154,615.40            - 48,884.60            

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 301,000.00            247,651.65            - 53,348.35            

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 52,000.00              7,450.00               - 44,550.00            

หมวดภาษีจัดสรร 14,050,500.00        15,025,655.96        + 975,155.96-           

หมวดรายได้จากทุน 500.00                  366.00                  - 134.00                 

หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 19,000,000.00        15,025,991.00        - 3,974,009.00        

รวมเงินตำมประมำณกำรรำยรับท้ังส้ิน 34,000,000.00        30,835,457.74        - 3,164,542.26        

หมวดเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ -                      

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -                      

รวมรายรับ -                      

        รวมรำยรับท้ังส้ิน 30,835,457.74        

+ สูง

 - ต ่ำ

รำยจ่ำยตำมประมำณกำร

 งบกลาง - ส ารองจ่าย 10,356,000.00        9,912,137.00          - 443,863.00           

 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120.00          2,446,800.00          - 124,320.00           

 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 8,178,910.00          7,697,981.00          - 480,929.00           

 หมวดค่าตอบแทน 1,072,500.00          818,684.00            - 253,816.00           

 หมวดค่าใช้สอย 3,319,460.00          2,118,008.70          - 1,201,451.30        

 หมวดค่าวัสดุ 1,991,495.00          1,632,113.54          - 359,381.46           

 หมวดค่าสาธารณูปโภค 592,000.00            284,765.45            - 307,234.55           

 หมวดเงินอุดหนุน 1,512,000.00          1,487,000.00          - 25,000.00            

 หมวดครุภัณฑ์ 597,400.00            514,750.00            - 82,650.00            

 หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,789,115.00          3,681,680.00          - 107,435.00           

 หมวดรายจ่ายอ่ืน ๆ 20,000.00              18,500.00              - 1,500.00              

รวมรำยจ่ำยตำมประมำณกำรรำยจ่ำยท้ังส้ิน 34,000,000.00        30,612,419.69        - 3,387,580.31        

เงินอุดหนุนท่ัวไป (อาหารเสริมนม) -                      

เงินอุดหนุนท่ัวไป (เบ้ียยังชีพสงเคราะห์คนชรา) -                      

เงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์ -                      

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -                      

       รวมรำยจ่ำยท้ังส้ิน 30,612,419.69        

223,038.05            

ประมำณกำร รำยจ่ำยจริง

องค์กำรบริหำรส่วนต่ำบลแม่ปะ อ่ำเภอเถิน จังหวัดล่ำปำง

งบรำยรับ - รำยจ่ำยตำมงบประมำณ ประจ่ำปี 2561

ต้ังแต่วันที  1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที  30 กันยำยน 2561

ประมำณกำร รำยรับจริง



                     สูงกว่า

        รายรับ                     รายจ่าย

                    (ต่ ากว่า)

ผู้จัดท า

       (ลงช่ือ)..................................                        (ลงช่ือ)...................................                     (ลงช่ือ)............................................                     (ลงช่ือ).........................................

            (นางสาวจตุพร  ปิงใจ)                             (นางธนะพร  พีระวงศ์)                      (นางสาวพรทิพย์  ตรีปัญญา)                        (นายมงคล   บางขะกุล)

   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ                         ผู้อ านวยการกองคลัง                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ



รายการ ประมาณการ รายรับจริง + สูง

- ต ่า

รายรับตามประมาณการ

             ภาษีอากร 392,500.00        373,727.73      - 18,772.27         

             ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต 203,500.00        154,615.40      - 48,884.60         

             รายได้จากทรัพย์สิน 301,000.00        247,651.65      - 53,348.35         

             รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -                  -                 

             รายได้เบ็ดเตล็ด 52,000.00          7,450.00          - 44,550.00         

             รายได้จากทุน 500.00              366.00            - 134.00             

             ภาษีจัดสรร 14,050,500.00    15,025,655.96  + 975,155.96-       

            เงินอุดหนุน 19,000,000.00    15,025,991.00  - 3,974,009.00     

-                  -                -                 

รวมเงินตามประมาณการรายรับท้ังส้ิน 34,000,000.00    30,835,457.74  - 3,164,542.26     

รายจ่ายตามประมาณการ

            งบกลาง 10,356,000.00    9,912,137.00    - 443,863.00       

            เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120.00      2,446,800.00    - 124,320.00       

            เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 8,178,910.00      7,697,981.00    - 480,929.00       

            ค่าตอบแทน 1,072,500.00      818,684.00      - 253,816.00       

            ค่าใช้สอย 3,319,460.00      2,118,008.70    - 1,201,451.30     

            ค่าวัสดุ 1,991,495.00      1,632,113.54    - 359,381.46       

            ค่าสาธารณูปโภค 592,000.00        284,765.45      - 307,234.55       

            เงินอุดหนุน 1,512,000.00      1,487,000.00    - 25,000.00         

            ค่าครุภัณฑ์ 597,400.00        514,750.00      - 82,650.00         

            ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,789,115.00      3,681,680.00    - 107,435.00       

            รายจ่ายอ่ืน 20,000.00          18,500.00        - 1,500.00           

รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายท้ังส้ิน 34,000,000.00    30,612,419.69  - 3,387,580.31     

             รวมรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 223,038.05      

             เงินส่ารองเงินรายรับ -                

             เงินสะสม 223,038.05      

ผู้จัดท า

       (ลงช่ือ)..................................                        (ลงช่ือ)...................................                     (ลงช่ือ)............................................                     (ลงช่ือ).........................................

            (นางสาวจตุพร  ปิงใจ)                             (นางธนะพร  พีระวงศ์)                      (นางสาวพรทิพย์  ตรีปัญญา)                        (นายมงคล  บางขะกุล)

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ                          ผู้อ านวยการกองคลัง                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ

อ่าเภอเถิน  จังหวัดล่าปาง

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจ่าปี 2561

ต้ังแต่วันที  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที  30 กันยายน 2561

องค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ปะ



รายการ ประมาณการ รายรับจริง + สูง
- ต ่า

รายรับ
ก.รายได้ภาษีอากร
        1. หมวดภาษีอากร
             1.1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 250,000.00           261,578.83        + 11,578.83-          
             1.2 ภาษีบ ารุงท้องท่ี 100,000.00           76,591.40          - 23,408.60          
             1.3 ภาษีป้าย 42,000.00             35,557.50          - 6,442.50            
             1.4 อากรฆ่าสัตว์ 500.00                 -                  - 500.00              
             1.5 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน 360,000.00           494,058.31        + 134,058.31-        
             1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 30,000.00             46,734.42          + 16,734.42-          
             1.7 ภาษีการค้ามูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.ก าหนดแผนฯ 7,500,000.00         7,802,738.01      + 302,738.01-        
             1.8 ภาษีการค้ามูลค่าเพ่ิม 1/9 1,900,000.00         2,049,632.74      + 149,632.74-        
             1.9 ภาษีสุรา 1,000,000.00         -                  - 1,000,000.00      
             1.10 ภาษีสรรพสามิต 2,200,000.00         3,651,986.66      + 1,451,986.66-      
             1.11 ค่าภาคหลวงแร่ 350,000.00           401,731.16        + 51,731.16-          
             1.12 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 30,000.00             28,530.16          - 1,469.84            
             1.13 เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 6,000.00              4,300.50           - 1,699.50            
             1.14 จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน 600,000.00           489,380.00        - 110,620.00        
             1.15 ค่าภาคหลวง 70,000.00             56,559.00          - 13,441.00          
             1.16 อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 1,000.00              - 1,000.00            
             1.17 ค่าธรรมเนียมน  าบาดาลและใช้น  าบาดาล 1,500.00              - 1,500.00            
             1.18 ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ 2,000.00              5.00                 - 1,995.00            

รวม 14,443,000.00       15,399,383.69    - 956,383.69-        
ข. รายได้ที มิใช่ภาษีอากร
      1. หมวดค่าธรรมเนียม
           1.1 ควบคุมฆ่าสัตว์ -                     - -                  
           1.2 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,500.00              1,183.40           - 316.60              
           1.3 ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 35,000.00             - 35,000.00          
           1.4 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 3,000.00              - 3,000.00            
           1.5 ค่าปรับผิดสัญญา 20,000.00             13,720.00          - 6,280.00            
           1.6 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจ าหน่ายและสะสมอาหาร 6,000.00              5,600.00           - 400.00              
           1.7 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าฯท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 5,000.00              6,850.00           + 1,850.00-            
           1.8 ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ -                     100.00              + 100.00-              
           1.9 ค่าปรับอ่ืนๆ 1,000.00              - 1,000.00            
           1.10 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 130,000.00           126,260.00        - 3,740.00            
           1.11 ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีสาธารณะ 500.00                 -                  - 500.00              
           1.12 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 500.00                 460.00              - 40.00                
           1.13 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 1,000.00              442.00              - 558.00              

รวม 203,500.00           154,615.40        - 48,884.60          

องค์การบริหารส่วนต่าบลแม่ปะ อ่าเภอเถิน จังหวัดล่าปาง
บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง

ประจ่าปี งบประมาณ 2561
งวดประจ่าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2561



2.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

           2.1 ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร 300,000.00           247,651.65        - 52,348.35          

           2.2 รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน 1,000.00              -                  - 1,000.00            

รวม 301,000.00           247,651.65        - 53,348.35          

3.  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -                  -                  

รวม -                     -                  -                  

4.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

           4.1 ค่าขายแบบแปลน 50,000.00             5,800.00           - 44,200.00          

           4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน 2,000.00              1,650.00           - 350.00              

รวม 52,000.00             7,450.00           - 44,550.00          

ค. รายได้จากทุน 500.00                 366.00              - 134.00              

รวม 500.00                 366.00              - 134.00              

ง. เงินช่วยเหลือ

        1.1  หมวดเงินอุดหนุน

                1.1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 19,000,000.00       15,025,991.00    - 3,974,009.00      

                1.1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -                     -                  -                  

รวม 19,000,000.00       15,025,991.00    - 3,974,009.00      

รายได้อื น ๆ

รวมรายได้ 34,000,000.00       30,835,457.74    - 3,164,542.26      

เรียน  นายก อบต. แม่ปะ

           -  เพื อโปรดทราบ           -  ทราบ

ผู้จัดท า

       (ลงช่ือ)..................................                        (ลงช่ือ)...................................                     (ลงช่ือ)............................................                     (ลงช่ือ).........................................

            (นางสาวจตุพร  ปิงใจ)                             (นางธนะพร  พีระวงศ์)                      (นางสาวพรทิพย์  ตรีปัญญา)                        (นายมงคล  บางขะกุล)

    นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ                       ผู้อ านวยการกองคลัง                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ
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รายการ ประมาณการ รายจ่ายจริง + สูง

- ต ่า

รายจ่าย

ก. รายจ่ายประจ่า

1. รายจ่ายงบกลาง 10,356,000.00    9,912,137.00     - 443,863.00                  

2. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120.00      2,446,800.00     - 124,320.00                  

3. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 8,178,910.00      7,697,981.00     - 480,929.00                  

4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 6,383,455.00      4,568,806.24     - 1,814,648.76                

5. หมวดค่าสาธารณูปโภค 592,000.00        284,765.45       - 307,234.55                  

6. หมวดเงินอุดหนุน 1,512,000.00      1,487,000.00     - 25,000.00                    

7. หมวดรายจ่ายอ่ืน ๆ 20,000.00         18,500.00         - 1,500.00                      

รวม 29,613,485.00   26,415,989.69  - 3,197,495.31               

ข. รายจ่ายเพื อการพัฒนา

1. หมวดครุภัณฑ์ 597,400.00        514,750.00       - 82,650.00                    

2. ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,789,115.00      3,681,680.00     - 107,435.00                  

รวม 4,386,515.00     4,196,430.00    - 190,085.00                  

รวมรายการตามหมวดรายจ่าย 34,000,000.00   30,612,419.69  - 3,387,580.31               

เรียน  นายก อบต. แม่ปะ

           -  เพื อโปรดทราบ           -  ทราบ

ผู้จัดท า

       (ลงช่ือ)..................................                        (ลงช่ือ)...................................                     (ลงช่ือ)............................................                     (ลงช่ือ).........................................

            (นางสาวจตุพร  ปิงใจ)                             (นางธนะพร  พีระวงศ์)                      (นางสาวพรทิพย์  ตรีปัญญา)                           (นายมงคล  บางขะกุล)

   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ                        ผู้อ านวยการกองคลัง                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ
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