เทศบาลตาบลม่ วงยาย อ.เวียงแก่ น จ.เชียงราย
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
รายการ
รหัสบัญชี
เดบิต
เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) 493-2-60255-9
110201
22,848,926 21
เงินฝากธนาคาร กรุ งไทย(ออมทรัพย์) 453-0-08800-6
110201
8,861,336 49
เงินฝาก-เงินทุนส่ งเสริ มกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)
110201
1,382,356 84
ทรัพย์สินที่ได้จากเงินกู้
832,000 งบกลาง
510000
971,397 06
เงินเดือน(ฝ่ ายการเมือง)
520000
2,187,200 เงินเดือน(ฝ่ ายประจา)
522000
5,583,772 55
ค่าตอบแทน
531000
103,815 ค่าใช้สอย
532000
4,771,495 80
ค่าวัสดุ
533000
1,771,597 35
ค่าสาธารณูปโภค
534000
300,057 31
เงินอุดหนุ น
561000
2,526,920 48
ครุ ภณ
ั ฑ์
541000
225,700 ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
542000
177,000 ลูกหนี้เงินยืม -เงินงบประมาณ
113100
3,600 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
113200
9,800 ลูกหนี้เงินสะสม
190004
รายจ่ายอื่น
551000
เงินอุดหนุ นทัว่ ไปเพือ่ กาหนดวัตถุประสงค์-วัสดุรายหัว
168,000 เงินอุดหนุ นทัว่ ไปเพือ่ กาหนดวัตถุประสงค์-ผูส้ ูงอายุ
4,863,400 เงินอุดหนุ นทัว่ ไปเพือ่ กาหนดวัตถุประสงค์-ผูพ้ ิการ
1,980,800 เงินอุดหนุ นทัว่ ไปตามภารกิจถ่ายโอน-เงินเดือนครู
1,383,040 เงินอุดหนุ นทัว่ ไปตามภารกิจถ่ายโอน-ค่าตอบแทน ผ.ด.ด.
684,000 เงินอุดหนุ นทัว่ ไปตามภารกิจถ่ายโอน-ประกันสังคม
30,780 เงินอุดหนุ นทัว่ ไปตามภารกิจถ่ายโอน-การป้ องกัน แก้ไขปัญหาฟ่ าฯ
48,900 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทน ผดด.(ตกเบิก)
79,800 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ-เงินประกันสังคม ผดด.(ตกเบิก)
3,990 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลฯ
762,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหลู ้ ม.1-ม.3 (ส่ วนต่อเนื่ อง)
622,000 รายรับ (หมายเหตุ 1)
400000
36,170,881 99
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)
230100
652,014 75
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)
211000
1,523,932 เงินสะสม
300000
12,060,832 42
เงินทุนสารองเงินสะสม
320000
12,201,209 28
เจ้าหนี้ - เงินกูธ้ นาคาร ธ.ก.ส.
221000
574,814 65
เจ้าหนี้เงินสะสม
290001
63,183,685 09
63,183,685 09
เรียน ปลัดเทศบาลตาบลม่ วงยาย
- งบทดลองประจาเดือน
- ตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง
- เพือ่ โปรดทราบ เสนอรายงานต่อไป
- รายงานอาเภอต่อไป
ทราบ
(ลงชื่ อ)......................................................ผูจ้ ดั ทา
(ลงชื่ อ)........................................................................
(นางยุภาพร ทาแก้ว)
(นายวิรุจน์ สุ วรรณทา)
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานคลังเทศบาลตาบลม่วงยาย
ปลัดเทศบาลตาบลม่วงยาย
ทราบ
(ลงชื่ อ)......................................................ผูต้ รวจสอบ
(ลงชื่ อ)........................................................................
(นางอรทัย ยาละ)
(นายเกษม นันชัย)
ผูอ้ านวยการกองคลังเทศบาลตาบลม่วงยาย
นายกเทศมนตรี ตาบลม่วงยาย

เทศบาลตาบลม่ วงยาย
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ ายเงินสด (หมายเหตุ 1)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
รายการ
รหัสบัญชี
ประมาณการ
รายได้จัดเก็บเอง
410000
หมวดภาษีอากร
411000
(1) ภาษีบารุ งท้องที่
411002
118,000.00
(2) ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
41101
154,000.00
(3) ภาษีป้าย
411003
14,000.00
รวม
286,000.00
หมวดค่ าธรรมเนียม ค่ าปรับและใบอนุญาต
(1) ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสาหรับกิจการที่เป็ นฯ
(2) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายประกอบอาหารฯ
(3) ค่าธรรมเนี ยมปิ ด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรื อแผ่นปลิว
(4) ค่าธรรมเนี ยมเก็บและขนขยะมูลฝอย
(5) ค่าธรรมเนี ยมเก็บและขนอุจจาระหรื อสิ่ งปฏิกลุ
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา
(7) ค่าธรรมเนี ยมจดทะเบียนพาณิ ชย์
(8) ใบอนุญาตเกี่ ยวกับการควบคุมอาคาร
(9) ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตก่อสร้าง
(10) ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตการขายสุ รา
(10) ค่าปรับอื่น ๆ
(11) ค่าใบอนุญาตใช้เครื่ องขยายเสี ยง
(12) ค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ
(13) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
รวม

412000
412303
412304
412308
412107
412108
412210

หมวดรายได้จากทรัพย์ สิน
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

413000
413003

412307
412103

รวม
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิ ชย์
รวม

414000
414006

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
(1) ค่าขายแบบแปลน
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

415000
415004
415999
รวม

รายได้ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้ วจัดสรรให้ องค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต

420000
421000
421004
421002
421005
421006
421007

119,625.90
212,071.00
19,489.00
351,185.90

8,000.00
700.00
168,000.00
5,000.00
155,000.00
800.00
1,000.00
100.00
1,000.00
1,000.00
340,600.00

1,500.00
200.00
112,800.00
2,500.00
680.00
265.00
795.40
365.00
119,105.40

215,000.00
215,000.00

119,924.04
119,924.04

-

รวม

รับจริง

21,000.00
21,000.00

-

72,000.00
111,000.00
183,000.00

76,000.00
26,091.00
102,091.00

2,923,000.00
7,478,000.00
130,000.00
1,335,000.00
1,816,000.00

2,220,645.86
5,899,149.01
125,635.69
1,196,862.06
2,401,789.99

รายการ
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงแร่ ปิโตเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรมที่ดิน
ภาษีและค่าธรรมเนี ยมรถยนต์หรื อล้อเลื่ อน
ภาษีจดั สรรอื่น ๆ
รวม
ส่ วนท้ องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
เงินอุดหนุนทัว่ ไป
รวม

รหัสบัญชี
421012
421013
421015

ประมาณการ
51,000.00
105,000.00
135,000.00
219,400.00
196,000.00
14,388,400.00

431002

12,366,000.00
12,366,000.00

รับจริง
21,359.57
40,936.66
166,420.00
455,049.81
12,527,848.65
-

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไปกาหนดวัตถุประสงค์
ค่าจัดการเรี ยนการสอน(วัสดุรายหัว)
เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
เบี้ยยังชีพผูพ้ ิการ
สถานี สูบน้ าด้วยไฟฟ้ า
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรื อการจ้างของ อปท.
โครงการซ่อมฉาบผิวถนนลาดยาง
โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
ค่าศึกษาบุตร
รวม

-

408,000.00
5,849,200.00
2,383,200.00
12,500.00
8,652,900.00

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
อาหารเสริ ม(นม)
อาหารกลางวัน
ส่ งเสริ มศักยภาพการจัดการศึกษา
เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์
เงินเดือนข้าราชการครู
ค่าตอบแทน ผดด.+ค่าครองชีพ
ประกันสังคม
การบริ การสาธารณสุ ข
ตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน(จัดสรร 50 %)
การป้ องกัน แก้ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควัน
รวม

-

1,577,994.00
3,505,200.00
30,000.00
180,000.00
1,523,360.00
954,100.00
47,705.00
73,488.00
4,888,190.00
50,000.00
12,830,037.00

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ค่าตอบแทน ผดด.(ตกเบิก)
ค่าประกันสังคม ผดด.(ตกเบิก)
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลฯ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหลู ม.1-ม.3 (ส่ วนต่อเนื่อง)
รวม

-

79,800.00
3,990.00
762,000.00
622,000.00
1,467,790.00

รวมทั้งสิ้น

27,800,000.00

36,170,881.99

ทราบ
ทราบ
(ลงชื่ อ)....................................(ลงชื่ อ).......................................(ลงชื่ อ)....................................... (ลงชื่ อ).......................................
(นางยุภาพร ทาแก้ว)
(นางอรทัย ยาละ)
(นายวิรุจน์ สุ วรรณทา)
(นายเกษม นันชัย)
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานคลัง ผูอ้ านวยการกองคลัง
ปลัดเทศบาลตาบลม่วงยาย นายกเทศมนตรี ตาบลม่วงยาย

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

เทศบาลตาบลม่วงยาย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ ายเงินสด (เงินรับฝาก หมายเหตุ 2)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
รายการ
ยกมา
รับ
จ่ าย
เงินประกันสัญญา
597,716.00
11,979.00
เงินค่าใช้จ่ายภาษีบารุ งท้องที่ 5%
34,226.55
44.95
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย
5,137.86
11,019.25
5,137.86
เงินกูเ้ อนกประสงค์
81,100.00
81,100.00
เงินกูพ้ ฒั นาคุณภาพชีวิต
138,992.00
138,992.00
เงินกู้ ธกส.
75,200.00
75,200.00
ช.พ.ค.
ประกันสังคม
10,770.00
11,419.00
10,770.00
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2,568.00
2,568.00
2,568.00
เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ(รอคืนจังหวัด)
7,000.00
เบี้ยยังชีพผูพ้ ิการ(รอคืนจังหวัด)
ค่าปรับผิดสัญญา (รอคืนจังหวัด)
ค่าศึกษาบุตร(รอคืนจังหวัด)
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้ า(รอคืนจังหวัด)
รวม
650,418.41
327,343.20
325,746.86

ทราบ
ทราบ
(ลงชื่อ)....................................(ลงชื่ อ).......................................(ลงชื่อ)....................................... (ลงชื่อ).......................................
(นางยุภาพร ทาแก้ว)
(นางอรทัย ยาละ)
(นายวิรุจน์ สุวรรณทา)
(นายเกษม นันชัย)
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานคลัง
ผูอ้ านวยการกองคลัง
ปลัดเทศบาลตาบลม่วงยาย นายกเทศมนตรี ตาบลม่วงยาย

คงเหลือ
585,737.00
34,271.50
11,019.25
11,419.00
2,568.00
7,000.00
652,014.75

เทศบาลตาบลม่วงยาย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ ายเงินสด รายจ่ ายค้ างจ่ าย (หมายเหตุ 3)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
ที่
1
2
3
4
5

รายการ
งบกลาง(ประกันสังคม)
เงินเดือนฝ่ ายประจา (ตกเบิก 4%)
ค่าตอบแทน (โบนัส)
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
รวม

ยอดยกมา
3,786.00
37,660.00
123,486.00
1,000,000.00
359,000.00
1,523,932.00

รับ

จ่ าย
-

-

คงเหลือ
3,786.00
37,660.00
123,486.00
1,000,000.00
359,000.00
1,523,932.00

ทราบ
ทราบ
(ลงชื่อ)....................................(ลงชื่อ).......................................(ลงชื่อ)....................................... (ลงชื่อ).......................................
(นางยุภาพร ทาแก้ว)
(นางอรทัย ยาละ)
(นายวิรุจน์ สุวรรณทา)
(นายเกษม นันชัย)
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานคลัง
ผูอ้ านวยการกองคลัง
ปลัดเทศบาลตาบลม่วงยาย นายกเทศมนตรี ตาบลม่วงยาย

