
รายรับตามประมาณการ
ภาษีอากร 577,000.00                                                                                             814,596.90                   
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต 393,120.00                                                                                             438,279.40                   
รายไดจ้ากทรัพยสิ์น 200,000.00                                                                                             237,300.18                   
รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 230,000.00                                                                                             296,089.00                   
รายไดเ้บด็เตลด็ 100,000.00                                                                                             33,000.00                     
รายไดจ้ากทุน -                                                                                                          -                                
ภาษีจดัสรร 16,095,000.00                                                                                       18,100,594.97              
เงินอุดหนุน 19,000,000.00                                                                                       17,756,717.00              
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งส้ิน 36,595,120.00                                                                                       37,676,577.45              
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -                                
รวมรายรับทั้งส้ิน 37,676,577.45              

รายจ่ายตามประมาณการ
งบกลาง 9,222,770.00                                                                                          9,006,759.40                
งบบุคลากร-เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00                                                                                          2,624,640.00                
งบบุคลากร-เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 11,186,890.00                                                                                       10,919,094.39              
งบบุคลากร-ค่าจา้งชัว่คราว (ฝ่ายประจ า) -                                                                                                          -                                
งบด าเนินการ - ค่าตอบแทน 188,600.00                                                                                             101,210.00                   
งบด าเนินการ - ค่าใชส้อย 3,793,495.00                                                                                          3,343,462.56                
งบด าเนินการ - ค่าวสัดุ 2,184,360.00                                                                                          1,820,807.08                
งบด าเนินการ - ค่าสาธารณูปโภค 797,600.00                                                                                             713,049.47                   
งบลงทุน - ค่าครุภณัฑ์ 3,927,500.00                                                                                          3,839,496.91                
งบลงทุน - ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 397,000.00                                                                                             -                                
งบรายจ่ายอ่ืน - รายจ่ายอ่ืน 26,365.00                                                                                               26,365.00                     
งบอุดหนุน - เงินอุดหนุน 2,245,900.00                                                                                          1,965,000.00                

รายจ่ายตามประมาณการายจ่ายทั้งส้ิน 36,595,120.00                                                                                       34,359,884.81              
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -                                
รวมรายจ่ายทั้งส้ิน 34,359,884.81              

รายรับจริงสูงกวา่รายจ่ายจริง 3,316,692.64                

 (นางสาวรัชนี   ทองวนัดี)

 นกัวิชาการเงินและบญัชี

                                     (นายอาคม  ธนูทอง)
                                           ปลดัเทศบาล

 ประมาณการ  รายรับจริง

 ผูอ้  านวยการกองคลงั

เทศบาลต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวดัอุบลราชธานี
งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ  ประจ าปี  2560

ณ วนัที่  30  กนัยายน  2560

 ประมาณการ

 (นางอรพิน   ดอกดวง)

 รายจ่ายจริง



ทรัพยสิ์นตามงบทรัพยสิ์น (หมายเหตุ 1) 32,293,861.55         

เงินสด  เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลงัจงัหวดั (หมายเหตุ 2) -                          
 รายไดค้า้งรับ (หมายเหตุ 7) 779,999.53              
ลูกหน้ีเงินเศรษฐกิจชุมชน( หมายเหตุ 8) 78,065.99                
 เงินฝากสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 833,150.11              

 -                          
1,691,215.63           

ทุนทรัพยสิ์น(หมายเหตุ 1) -                          

เงินเศรษฐกิจชุมชน 271,946.52              
เงินฝากต่างๆ (หมายเหตุ 3) -                          
รายจ่ายคา้งจ่าย (หมายเหตุ 4) 4,427,198.34           
เงินสะสม  (หมายเหตุ 5) 14,474,519.02         
เงินทุนส ารองเงินสะสม (หมายเหตุ 6) 13,224,030.36         
 ฎีกาคา้งจ่าย (หมายเหตุ 9) 4,848.00                  

32,402,542.24         

 (นางสาวรัชนี   ทองวนัดี)
 นกัวิชาการเงินและบญัชี

(นางอรพิน  ดอกดวง) (นายอาคม  ธนูทอง)
 ผูอ้  านวยการกองคลงั ปลดัเทศบาล

ทรัพย์สิน

หนีสิ้นและเงินสะสม

(นายบุญมี  จนัทร์โสภา)
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง

เทศบาลต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวดัอุบลราชธานี
งบแสดงฐานะการเงิน  

ณ  วนัที่  30  กนัยายน  2560 



 ยกมาจาก  รับเพ่ิม
 งวดก่อน  งวดน้ี

ก.อสังหาริมทรัพย์ 
อาคาร -                                                                                                          
     อาคารส านกังาน 1,661,872.93                                                                                          
    อาคารหอประชุม 1,185,959.00                                                                                          
    อาคาร ศพด.บา้นนาเจริญ 1,290,000.00                                                                                          
     อาคาร ศพด.บา้นหนองเทา 2,135,000.00                                                                                          
     อาคาร ศพด.บูรพา 196,000.00                                                                                             136,000.00                   
     อาคารศูนยป้์องกนับรรเทาสาธารณภยั 349,000.00                                                                                             
    โรงกรองน ้า 98,000.00                                                                                               
    อาคาร ศพด.บูรพา 1,799,000.00                                                                                          -                                
ส่ิงปลูกสร้าง -                                                                                                          
     ระบบประปา ม.8 บา้นแคน 916,000.00                                                                                             
     ระบบประปา ม.7 บา้นโนนยาง 1,500,000.00                                                                                          
     ระบบประปา ม.3 บา้นโนนสวน 2,590,000.00                                                                                          
     ระบบประปา ม.4 บา้นหนองสองห้อง 2,096,000.00                                                                                          
     ระบบประปา ม.10 บา้นแกเจริญ 220,000.00                                                                                             
     ระบบประปา ม.9 บา้นบูรพา 2,136,710.99                
     ระบบประปา ม.11 บา้นนาเจริญ 2,011,184.63                
ร้ัว
     ร้ัว ศพด.หนองเทา 339,500.00                                                                                             
     ประตูร้ัว ศพด.บูรพา 34,900.00                                                                                               
     ร้ัว อบต. 225,132.00                                                                                             
ป้ายเทศบาล 50,000.00                                                                                               -                                
ข.สังหาริมทรัพย์ -                                                                                                          
1. ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,976,177.00                                                                                          2,380,000.00                
2. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ -                                                                                                          
     2.1 เคร่ืองใชส้ านกังาน 1,256,376.00                                                                                          -                                
     2.2 ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 439,900.00                                                                                             -                                
     2.3 ครุภณัฑง์านก่อสร้าง 46,900.00                                                                                               -                                
     2.4 ครุภณัฑก์ารเษตร 659,450.00                                                                                             58,000.00                     
     2.5 ครุภณัฑส์ ารวจ 145,100.00                                                                                             -                                
     2.6 ครุภณัฑโ์รงงาน 51,000.00                                                                                               -                                
     2.7 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 123,890.00                                                                                             -                                
     2.8 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 463,240.00                                                                                             19,500.00                     
     2.9 ครุภณัฑก์ารศึกษา 216,600.00                                                                                             -                                
     2.10 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 825,570.00                                                                                             65,000.00                     
     2.11 ตรุภณัฑอ่ื์น ๆ 188,600.00                                                                                             408,300.00                   

รวม 25,079,166.93                                                                                       7,214,695.62                

ณ  วนัที่  30  กนัยายน  2560

ประเภททรัพยสิ์น

เทศบาลต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวดัอุบลราชธานี
งบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)



เงินสด -                          
เงินฝากธนาคาร

เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย)์  01891-8-00640-0 (บญัชีปกติ) 7,129,940.15           
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย)์  01891-2-63621-9 (บญัชี 2) 193,881.53              
เงินฝาก ธกส. (ประจ า)  30891-4-09276-8 1,951,510.57           
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย)์  01891-8-00046-2 76,853.76                
เงินฝาก ธ. กรุงไทย (กระแสรายวนั) 314-6-02561-2 -                          
เงินฝาก ธ. กรุงไทย (ออมทรัพย)์ 314-0-45724-3 22,126,352.91         
 -                          

31,478,538.92         

(นายบุญมี  จนัทร์โสภา)
นายเทศมนตรีต าบลส าโรง

 (นางสาวรัชนี  ทองวนัดี)
 นกัวิชาการเงินและบญัชี

 (นางอรพิน  ดอกดวง)
 ผูอ้  านวยการคลงั

(นายอาคม  ธนูทอง)
ปลดัเทศบาล

เทศบาลต าบลส าโรง   อ าเภอส าโรง   จังหวดัอุบลราชธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน   (หมายเหตุ 2)  

 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 30  กนัยายน 2560



 + สูง
 - ต ่า

+ 237,596.90         
+ 45,159.40           
+ 37,300.18           
+ 66,089.00           +
 - 67,000.00-           
- -                      
- 2,005,594.97      
 - 1,243,283.00-      
 - 1,081,457.45      

+ สูง
- ต ่า

- 216,010.60-         
- -                      
- 267,795.61-         

-                      
- 87,390.00-           
- 450,032.44-         
- 363,552.92-         
- 84,550.53-           
- 88,003.09-           
- 397,000.00-         
- -                      
- 280,900.00-         
- -                      
- 2,235,235.19-      

(นายบุญมี  จนัทร์โสภา)
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง

 ผูอ้  านวยการกองคลงั

เทศบาลต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวดัอุบลราชธานี
งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ  ประจ าปี  2560

ณ วนัที่  30  กนัยายน  2560

 (นางอรพิน   ดอกดวง)



(นายบุญมี  จนัทร์โสภา)
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง

เทศบาลต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวดัอุบลราชธานี
งบแสดงฐานะการเงิน  

ณ  วนัที่  30  กนัยายน  2560 



 จ  าหน่าย  ยกไป ทรัพยสิ์น
 งวดน้ี  งวดน้ี เกิดจาก

-                      
1,661,872.93      ก.รายได ้อบต. ###########
1,185,959.00      ข.เงินอุดหนุน ###########
1,290,000.00      ค.เงินอุดหนุน-
2,135,000.00      เฉพาะกิจ 6,021,595.62  

332,000.00          ง.เงินบริจาค 374,000.00     
349,000.00         

98,000.00           
1,799,000.00      

-                      
916,000.00         

1,500,000.00      
2,590,000.00      
2,096,000.00      

220,000.00         
2,136,710.99      
2,011,184.63      

-                      
339,500.00         

34,900.00           
225,132.00         

50,000.00           
-                      

6,356,177.00      
-                      

-                      1,256,376.00      
439,900.00         

46,900.00           
-                      717,450.00         

145,100.00         
51,000.00           

123,890.00         
482,740.00         
216,600.00         
890,570.00         
596,900.00         

-                      32,293,862.55    ###########

ณ  วนัที่  30  กนัยายน  2560

 จ  านวน

เทศบาลต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวดัอุบลราชธานี
งบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)


