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ลําดับ รายการ ประมาณการท่ีตั้งไว รายไดรับจริง หมายเหตุ
1

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3,000.00                      4,823.00             บาท
จัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ 350,000.00                  292,040.15         บาท
จัดเก็บภาษีปาย 1,000.00                      - บาท

รวมภาษีท่ีจัดเก็บเอง 354,000.00                  296,863.15         บาท

จัดเก็บคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาตตาง ๆ 140,000.00                  173,660.00         บาท
รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 500.00                         351.00                บาท
รายไดจากทรัพยสิน 50,000.00                    99,540.61           บาท

                                รวมรายไดท่ีไมใชภาษี 190,500.00                  273,551.61         บาท
รวมรายไดท่ีจัดเก็บเองท้ังหมด 544,500.00                  570,414.76         บาท

2

ภาษีมูลคาเพ่ิม (1ใน 9)                 2,500,000.00 1,788,630.99      บาท

ภาษีมูลคาเพ่ิม (พ.ร.บ.แผนฯ)                 4,800,000.00 4,603,725.24      บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ                      12,000.00 39,546.33           บาท

ภาษีสุรา 900,000.00                  1,159,525.00      บาท

ภาษีสรรพสามิต                 1,600,000.00 2,273,937.06      บาท

คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตขายสุรา  - 28.13                  บาท

คาภาคหลวงแร                      17,000.00 18,710.38           บาท

คาภาคหลวงปโตรเลียม                      60,000.00 87,402.34           บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน  - 19.00                  บาท

เงินเก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ                           500.00 - บาท

คาปรับผูกระทําผิดกฎจราจร                        2,000.00 - บาท

รวมภาษีท่ีรัฐจัดเก็บและจัดสรรให                 9,891,500.00 9,971,524.47      บาท

รวมรายไดท้ังหมด(ไมรวมเงินอุดหนุน)               10,436,000.00      10,541,939.23 บาท

3

เงินอุดหนุนทั่วไป               25,000,000.00 20,518,381.15    บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป(เบี้ยยังชีพคนชรา)  - 1,137,000.00      บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป(คาอาหารเสริม(นม) ป.5 -ป6) - 377,160.00         บาท

รวมเงินอุดหนุนท่ัวไป 25,000,000.00             22,032,541.15    บาท

4

คูปองสงเสริมการเรียนรู - 8,568.00             บาท

อุดหนุนศูนยพัฒนาครอบรัวในชุมชน - 10,000.00           บาท

อุดหนุนเฉพาะกิจจัดซ้ือครุภัณฑ ศพด. - 50,000.00           บาท

คาตอบแทน(เส่ียงภัย) พิเศษรายเดือน - 630,000.00         บาท

รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(โครงการถายโอน) - 698,568.00         บาท

สรุปผลการปฏิบัติงานสวนการคลัง ประจําป 2552

สรุปผลการปฏิบัติงานสวนการคลัง ประจําป 2552
ดานการจัดเก็บรายได

ภาษีท่ีจัดเก็บเอง

รายไดท่ีไมใชภาษี

ภาษีท่ีรัฐจัดเก็บและจัดสรรให

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(โครงการถายโอน)

เงินอุดหนุนท่ัวไป



ลําดับ รายการ ประมาณการท่ีตั้งไว รายไดรับจริง หมายเหตุ

5 รับแบบแจงรายกาเพ่ือชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.8) - 11                       ราย

ทําหนังสือแจงเตือนผูคางชําระภาษีบํารุงทองที่ - 1,250                  ราย

1
     - สํานักงานปลัด                                                           578                              ฎีกา
     - สวนการคลัง                                                            124                              ฎีกา
     - สวนโยธา                                                                    89                                ฎีกา

                                รวม 791                              ฎีกา
2

     - สํานักงานปลัด                                                           52                                ฎีกา
     - สวนการคลัง                                                            41                                ฎีกา
     - สวนโยธา                                                                    25                                ฎีกา

                                รวม 118                              ฎีกา

3 การเบิกจายเงินตามงบประมาณ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552
     - สํานักงานปลัด                                                           33                                4,361,825.70      บาท
     - สวนการคลัง                                                            2                                  40,600.00           บาท
     - สวนโยธา                                                                    12                                4,669,050.00      บาท

                                รวม 47                                9,071,475.70      บาท

4 การโอนงบประมาณ โอนลด(-) โอนเพ่ิม(+)
     - สํานักงานปลัด                                                           5                                  6                         คร้ัง
     - สวนการคลัง                                                            1                                  2                         คร้ัง
     - สวนโยธา                                                                    4                                  2                         คร้ัง

                                รวม 10                                10                       คร้ัง

5 การเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจาย
     - สํานักงานปลัด                                                           คร้ัง
     - สวนการคลัง                                                            คร้ัง
     - สวนโยธา                                                                    คร้ัง

                                รวม คร้ัง

6 สถานะการเงินประจําวัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 ประกอบดวย
เงินสด - บาท
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน 912-6-01034-8 1,193,897.64      บาท
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย 370-0-02398-7 3,566,964.97      บาท
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย 370-0-02750-8(กศน.) 23,952.99           บาท
เงินฝากธนาคารธกส. - ออมทรัพย  161-2-24038-6 24,315,141.88    บาท
เงินฝากธนาคารธกส. - ออมทรัพย  161-2-00377-8 506,236.02         บาท

                                รวม 29,606,193.50    บาท

ฎีกาเบิกจายเงินตามงบประมาณ

จํานวนครั้ง

สรุปผลการปฏิบัติงานสวนการคลัง ประจําป 2552
ดานการเงินและบัญชี (ตอ)

ฎีกาเบิกจายเงินนอกงบประมาณ

สรุปผลการปฏิบัติงานสวนการคลัง ประจําป 2552

2                                                                
-

ดานการเงินและบัญชี (ตอ)

1                                                                
3                                                                

ดานการเงินและบัญชี



7 หนังสือรับ - หนังสือสง
หนังสือรับสวนการคลัง 48                       ฉบับ 
หนังสือสงสวนการคลัง 149                     ฉบับ 

1 จัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา 254.00                งาน
2 จัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษ 38.00                  งาน
3 การเบิกจายพัสดุ (ใบเบิกพัสดุ) 40.00                  คร้ัง
4 บันทึกตกลงซ้ือ 109.00                ใบ
5 บันทึกตกลงจาง 244.00                ใบ
6 บันทึกตกลงเชา 7.00                    งาน
7 สัญญาซ้ือขาย 10.00                  สัญญา
8 สัญญาจาง 28.00                  สัญญา

ดานการพัสดุ


