
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง

รายงานรายรับจริง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

вІДВУЛЈЦϤ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564)

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,000.00 0.00 -2,000.00

ภาษีบํารุงท้องที่ 2,000.00 205.55 -1,794.45

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 200,000.00 289.07 -199,710.93

ภาษีป้าย 350,000.00 0.00 -350,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 554,000.00 494.62 -553,505.38

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 10,000.00 252.20 -9,747.80

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 4,900.00 4,900.00

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น
ปลิว เพื่อการโฆษณา

200.00 10.00 -190.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 20,000.00 2,921.00 -17,079.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 2,000.00 200.00 -1,800.00

ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง
ถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

0.00 46,500.00 46,500.00

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 500.00 0.00 -500.00

ค่าปรับการผิดสัญญา 294,500.00 0.00 -294,500.00

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

60,000.00 0.00 -60,000.00

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 1,500.00 0.00 -1,500.00

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,500.00 1,640.00 140.00

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 2,000.00 0.00 -2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 392,200.00 56,423.20 -335,776.80

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ค่าเช่าหรือบริการ 1,500.00 0.00 -1,500.00

ดอกเบี้ย 690,000.00 0.00 -690,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 691,500.00 0.00 -691,500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ค่าเขียนแบบแปลน 100,000.00 0.00 -100,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 100,000.00 0.00 -100,000.00

หมวดรายได้จากทุน ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 5,000.00 0.00 -5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 5,000.00 0.00 -5,000.00

หมวดภาษีจัดสรร ภาษีรถยนต์ 764,100.00 0.00 -764,100.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,000,000.00 0.00 -10,000,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,505,000.00 784,056.96 -3,720,943.04

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 250,000.00 79,754.32 -170,245.68

ภาษีสรรพสามิต 8,500,000.00 1,115,334.72 -7,384,665.28

ภาษีการพนัน 200.00 0.00 -200.00

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย
ป่าไม้

3,000.00 0.00 -3,000.00

ค่าภาคหลวงแร่ 130,000.00 0.00 -130,000.00

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 90,000.00 16,175.41 -73,824.59

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา



หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน
4,005,000.00 927,064.00 -3,077,936.00

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล 10,000.00 1,030.00 -8,970.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 28,257,300.00 2,923,415.41 -25,333,884.59

หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000,000.00 9,077,771.00 -20,922,229.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 30,000,000.00 9,077,771.00 -20,922,229.00

รวมทั้งหมด 60,000,000.00 12,058,104.23 -47,941,895.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา



ชื่อบัญชี รหัสบัญชี จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือน 5101010101.001 1,264,449.00

โบนัส 5101010102.001 -

เงินประจําตําแหน่ง 5101010103.001 52,500.00

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 5101010199.001 -

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5101010199.002 140,094.84

เงินค่าครองชีพ 5104040108.001 14,900.00

รวม เงินเดือนและค่าจ้าง 1,471,943.84

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5101020106.001 3,455.00

ค่าเช่าบ้าน 5101020108.001 37,100.00

เงินเพิ่ม 5101020114.001 21,000.00

เงินสมทบ กบท. 5101020199.001 600,000.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5101020199.002 -

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 661,555.00

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

เงินช่วยการศึกษาบุตร 5101030101.001 9,000.00

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา 9,000.00

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล 9,000.00

ค่าบําเหน็จบํานาญ

บําเหน็จบํานาญ

เงินบําเหน็จ 5101040106.001 454,960.00

รวม บําเหน็จบํานาญ 454,960.00

รวม ค่าบําเหน็จบํานาญ 454,960.00

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,597,458.84

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ 5102010199.001 4,500.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ 4,500.00

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก 5102030199.001 -

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก -

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 4,500.00

ค่าใช้จ่ายเดินทาง

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง

รายจ่ายจริง 

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) 

อ. ปากช่อง

จ. นครราชสีมา



ชื่อบัญชี รหัสบัญชี จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ

ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ 5103010102.001 10,640.00

ค่าที่พัก - ในประเทศ 5103010103.001 800.00

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ 5103010199.001 451.00

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ 11,891.00

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง 11,891.00

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

ค่าวัสดุใช้ไป 5104010104.001 239,088.00

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา 5104010107.001 43,826.96

ค่าเชื้อเพลิง 5104010110.001 27,894.10

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก 5104010112.001 385,283.00

ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ 5104010113.001 20,000.00

ค่าธรรมเนียม 5104010115.001 -

รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 716,092.06

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 5104020101.001 40,641.26

ค่าโทรศัพท์ 5104020105.001 165.85

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5104020106.001 7,704.00

ค่าบริการไปรษณีย์ 5104020107.001 62,724.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค 111,235.11

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่ารับรองและพิธีการ 5104030208.001 28,880.00

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก 5104030212.001 12,420.00

ค่าประชาสัมพันธ์ 5104030219.001 42,710.00

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ 84,010.00

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ 84,010.00

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 5104040102.001 459,600.00

รวม ค่าตอบแทน 459,600.00

รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 1,370,937.17

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ 5107010101.001 2,837,188.80

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5107010103.001 -

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล 5107010113.001 70,000.00

อ. ปากช่อง

จ. นครราชสีมา



ชื่อบัญชี รหัสบัญชี จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล 5107010114.001 3,705,800.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ 5107010115.001 189,181.44

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดําเนินงาน 6,802,170.24

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 6,802,170.24

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005 546,906.58

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น 546,906.58

ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5212010199.002 -

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น -

รวมทั้งสิ้น 11,333,863.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ปากช่อง

จ. นครราชสีมา




