






แบบรายงานข้อมูลสถติกิารคลังท้องถิ�นประจาํปีงบประมาณ  2558
หมายเหตุ : 1 กรุณาใช้แบบฟอร์มนี * (Excel)ในการคีย์ข้อมูล และห้ามเปลี�ยนแปลง หรือ ตัดรายการใด ๆ ในแบบรายงาน 

เนื�องจากได้ทาํการเขียนโปรแกรมสถติิขึ *นมา เพื�อเชื�อมต่อกับแบบฟอร์มนี *แล้ว
2 กรุณาคีย์ข้อมูลให้ครบทั *ง sheet รายรับ และ sheet รายจ่าย (รายการใดไม่มี ให้ว่างไว้ หรือ ใส่เลข 0)

3 กรุณาคีย์ "เฉพาะตัวเลขในช่องจาํนวนเงนิ" ไม่ต้องใส่เครื�องหมายใดๆ นอกจากจุดทศนิยม

4 ในแบบรายงานได้รวม (Sum) ตัวเลขในแต่ละหมวดไว้แล้ว
5 กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งข้อมูล

ประเภทท้องถิ�น โปรดระบุ

ชื�อท้องถิ�น โปรดระบุ

อาํเภอ โปรดระบุ

จังหวัด โปรดระบุ

พื *นที�  (ตร.กม.) โปรดระบุ

จาํนวนประชากร (ณ 30 ก.ย.58) โปรดระบุ

ขนาด (ใหญ่ , กลาง , เล็ก) โปรดระบุ

ประเภท ลําดับที� รายละเอียด จาํนวนเงนิ

1.หมวดภาษีอากร 1 ภาษีโรงเรือนและที�ดิน

  (1.1) ภาษีจัดเกบ็เอง 2 ภาษีบํารุงท้องที�

3 ภาษีป้าย

4 อากรการฆา่สตัว์

5 อากรรังนกอีแอน่

6 ภาษีบํารุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสบู

7 ภาษีบํารุง อบจ. จากสถานค้าปลีกนํ .ามนั

8 คา่ธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้ เข้าพกัโรงแรม

รวมภาษีที�จัดเกบ็เอง -                                      

(1.2) ภาษีที�รัฐบาล 9 ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื�อน

จัดสรรให้ 10 ภาษีมลูคา่เพิ�มที�จดัเก็บตามประมวลรัษฎากร 5%(อบจ)

11 ภาษีมลูคา่เพิ�มตามกฎหมายท้องถิ�น (1 ใน 9)

12 ภาษีมลูคา่เพิ�มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ

13 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

14 ภาษีสรุา

15 ภาษีสรรพสามิต

16 ภาษีการพนนั

17 ภาษียาสบู

18 อากรประมง

19 คา่ภาคหลวงไม้

20 คา่ภาคหลวงแร่

21 คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม

22 รายได้จากกฎหมายอทุยานแหง่ชาติ

23 คา่ธรรมเนียมนํ .าบาดาล

24 คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที�ดิน

25 คา่ธรรมเนียมสนามบิน 

26 ภาษีจดัสรรอื�น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น

รวมรายได้จากภาษีจัดสรร -                                      

2.หมวดค่าธรรมเนียม 27 คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัการฆา่สตัว์และจําหนา่ยเนื .อสตัว์

ใบอนุญาตและค่าปรับ 28 คา่ธรรมเนียมประทบัตรารับรองให้จําหนา่ยเนื .อสตัว์

29 คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัใบอนญุาตการขายสรุา

30 คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัใบอนญุาตการพนนั

31 คา่ธรรมเนียมจอดรถจกัรยานยนต์และรถยนต์



ประเภท ลําดับที� รายละเอียด จาํนวนเงนิ

32 คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัการควบคมุอาคาร

33 คา่ธรรมเนียมเก็บ ขน มลูฝอย

34 คา่ธรรมเนียมเก็บ ขน อจุจาระหรือสิ�งปฏิกลู

35 คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสือรับรองการแจ้งสถานที�จําหนา่ยหรือสะสมอาหาร

36 คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัการตั .งสสุานและฌาปนสถาน

37 คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั .งแผน่ประกาศหรือแผน่ปลิวเพื�อการโฆษณา

38 คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัทะเบียนราษฎร์

39 คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบับตัรประจําตวัประชาชน

40 คา่ธรรมเนียมการฉีดวคัซีน / ใบรับรองการฉีดวคัซีน

41 คา่ธรรมเนียมเครื�องหมายประจําตวัสตัว์

42 คา่ธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที�ดินมาตรา 9

43 คา่ธรรมเนียมการขอรับใบอนญุาตเป็นผู้ มีสิทธิทํารายงานผลกระทบสิ�งแวดล้อม

44 คา่ธรรมเนียมใบอนญุาต เป็นผู้ มีสิทธิทํารายงานผลกระทบสิ�งแวดล้อม

45 คา่ธรรมเนียมคําขอรับใบอนญุาตเป็นผู้ควบคมุ

46 คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตเป็นผู้ควบคมุ

47 คา่ธรรมเนียมคําขอรับใบอนญุาตเป็นผู้ รับจ้างให้บริการ

48 คา่ธรรมเนียมเป็นผู้ รับจ้างให้บริการ

49 คา่ธรรมเนียมการแพทย์

50 คา่ปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการจดัระเบียบจอดยานยนต์

51 คา่ปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก

52 คา่ปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั

53 คา่ปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาด

54 คา่ปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร

55 คา่ปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบตัรประจําตวัประชาชน

56 คา่ปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสขุ

57 คา่ปรับผู้กระทําผิดกฎหมายโรคพิษสนุขับ้า

58 คา่ปรับการผิดสญัญา

59 คา่ใบอนญุาตรับทําการเก็บขนสิ�งปฏิกลูหรือมลูฝอย

60 คา่ใบอนญุาตรับทําการกําจดัสิ�งปฏิกลูหรือมลูฝอย

61 คา่ใบอนญุาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที�เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ

62 คา่ใบอนญุาตจดัตั .งสถานที�จําหนา่ยหรือสะสมอาหาร

63 คา่ใบอนญุาตจําหนา่ยสินค้าในที�หรือทางสาธารณะ เชน่ เร่ขาย หรือแผงลอย

64 คา่ใบอนญุาตให้ตั .งตลาดเอกชน

65 คา่ใบอนญุาตเกี�ยวกบัการควบคมุอาคาร

66 คา่ใบอนญุาตเกี�ยวกบัการโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสียง
67 คา่ตอบแทนตามกฎหมายการเดินเรือในนา่นนํ .าไทย
68 คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตและคา่ปรับอื�น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น

รวมรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับ -                                      
3. รายได้จากทรัพย์สิน 69 คา่เชา่ที�ดิน

70 คา่เชา่หรือคา่บริการสถานที�
71 รายได้จากการขายทอดตลาดในทรัพย์สิน
72 รายได้จากการโอนกิจการสาธารณปูโภค หรือการพาณิชย์
73 เงินปันผลจากโรงพิมพ์สว่นท้องถิ�น
74 รายได้จากทรัพย์สินอื�น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น

รวมรายได้จากทรัพย์สิน -                                      
4.หมวดรายได้จาก 75 เงินชว่ยเหลือจากการประปา
  สาธารณูปโภคและ 76 เงินชว่ยเหลือจากสถานธนานบุาล
  การพาณิชย์ 77 เงินชว่ยเหลือท้องถิ�นจากการโอนกิจการสาธารณปูโภคและการพาณิชย์



ประเภท ลําดับที� รายละเอียด จาํนวนเงนิ
78 เงินชว่ยเหลือจากกิจการโรงแรม
79 เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณปูโภคหรือการพาณิชย์
80 รายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์อื�น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น

รวมรายได้จากสาธารณูปโภคฯ -                                      

5.หมวดรายได้- 81 คา่จําหนา่ยเวชภณัฑ์

เบด็เตล็ด 82 คา่ขายเศษของ

83 เงินที�มีผู้อทิุศให้

84 คา่ขายแบบแปลน

85 คา่เขียนแบบแปลน

86 คา่จําหนา่ยแบบพิมพ์และคําร้อง

87 คา่รับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร

88 คา่สมคัรสมาชิกห้องสมดุ

89 รายได้เบด็เตลด็อื�น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น
รวมรายได้เบด็เตล็ด -                                      

90 เงินอดุหนนุทั�วไปเพื�อดําเนินการตามอํานาจหน้าที�และภารกิจถ่ายโอน

91 เงินอดุหนนุทั�วไปตามภารกิจที� อปท.ได้รับการถ่ายโอนและการสง่เสริมการจดัการศกึษา

92 เงินอดุหนนุทั�วไปอื�น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น

รวมเงนิอุดหนุนทั�วไป -                                      

7.รายรับจาก 93 เงินอดุหนนุเฉพาะกิจด้านการศกึษา

เงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ 94 เงินอดุหนนุเฉพาะกิจจากกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ�น

95 เงินอดุหนนุเฉพาะกิจจากกระทรวงวิทยาศาสตร์

96 เงินอดุหนนุเฉพาะกิจจากการทอ่งเที�ยวแหง่ประเทศไทย

97 เงินอดุหนนุเฉพาะกิจการเคหะแหง่ชาติ

98 เงินอดุหนนุเฉพาะกิจจากกระทรวงสาธารณสขุ

99 เงินอดุหนนุเฉพาะกิจจากกรมโยธาธิการและผงัเมือง

100 เงินอดุหนนุเฉพาะกิจอื�น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 

รวมเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ -                                      

8.รายรับอื�น 101 เงินกู้จากสถาบนัการเงิน

102 เงินกู้จาก กสอ.

103 เงินกู้จาก กสท.

104 เงินกู้จาก กบท.

105 เงินกู้จากกองทนุสิ�งแวดล้อม

106 เงินกู้ อื�น ๆ
รวมเงนิกู้ -                                      

107 เงินที�จา่ยขาดจากเงินสะสม (เงินสะสม)

108 อื�น ๆ

รวมรายรับอื�น -                                      

 รวมรายได้ 5 หมวด (1-5) -                              

รวมรายรับทั *งสิ *น -                              

เงนิกู้คงเหลือ 109 ยอดเงนิกู้คงเหลือทั *งหมด ณ วันสิ *นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ 2558

เงนิสะสม 110 ยอดเงนิสะสม ณ วันสิ *นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ 2558

เงนิทุนสํารองสะสม 111 ยอดเงนิทุนสํารองสะสม ณ วันสิ *นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ 2558

6.รายรับจากเงนิ
อุดหนุนทั�วไป



แบบรายงานข้อมูลสถติกิารคลังท้องถิ�นประจาํปีงบประมาณ  2558
หมายเหตุ : 1 กรุณาใช้แบบฟอร์มนี * (Excel)ในการคีย์ข้อมูล และห้ามเปลี�ยนแปลง หรือ ตัดรายการใด ๆ ในแบบรายงาน 

เนื�องจากได้ทาํการเขียนโปรแกรมสถติิขึ *นมา เพื�อเชื�อมต่อกับแบบฟอร์มนี *แล้ว

2 กรุณาคีย์ข้อมูลให้ครบทั *ง sheet รายรับ และ sheet รายจ่าย (รายการใดไม่มี ให้ว่างไว้ หรือ ใส่เลข 0)

3 กรุณาคีย์ "เฉพาะตัวเลขในช่องจาํนวนเงนิ" ไม่ต้องใส่เครื�องหมายใดๆ นอกจากจุดทศนิยม

4 ในแบบรายงานได้รวม (Sum) ตัวเลขในแต่ละหมวดไว้แล้ว

5 กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งข้อมูล

ประเภทท้องถิ�น โปรดระบุ

ชื�อท้องถิ�น โปรดระบุ

อาํเภอ โปรดระบุ

จังหวัด โปรดระบุ

พื *นที�  (ตร.กม.) โปรดระบุ

จาํนวนประชากร (ณ 30 ก.ย.58) โปรดระบุ

ขนาด (ใหญ่ , กลาง , เล็ก) โปรดระบุ

ประเภท ลําดับที� รายละเอียด จาํนวนเงนิ

1.  งบกลาง 1 คา่ชําระหนี �เงินต้นและดอกเบี �ย

2 รายจา่ยตามข้อผกูพนั

3 เงินชว่ยเหลือคา่ทําศพ

4 เงินสมทบกองทนุบําเหนจ็บํานาญข้าราชการสว่นท้องถิ,น (ก.บ.ท.)

5 เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม

6 เงินสํารองจา่ย

7 เงินชว่ยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะการประปา

8 เงินชว่ยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะการสถานธนานบุาล

9 อื,น ๆ

รวมงบกลาง -                                          

2.  งบบุคลากร 10 เงินเดือน (ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจํา)

(หมวดเงินเดือน คา่จ้าง) 11 คา่จ้างประจํา

12 คา่จ้างชั,วคราว

13 อื,น ๆ

รวมงบบุคลากร -                                 

3.  งบดาํเนินงาน 14 คา่ตอบแทน  

(หมวดคา่ตอบแทน 15 คา่ใช้สอย

ใช้สอย และวสัด ุและ 16 คา่วสัดุ

หมวดสาธารณปูโภค) 17 คา่สาธารณปูโภค

18 อื,น ๆ

รวมงบดาํเนินงาน -                                          

4.  งบลงทุน 19 คา่ครุภณัฑ์

(หมวดคา่ครุภณัฑ์ 20 คา่ที,ดินและสิ,งก่อสร้าง

ที,ดินและสิ,งก่อสร้าง) 21 อื,น ๆ

รวมงบลงทุน -                                 

5.  งบอุดหนุน 22 เงินอดุหนนุองค์กรปกครองสว่นท้องถิ,น

23 เงินอดุหนนุสว่นราชการ

24 เงินอดุหนนุเอกชน

25 อื,น ๆ

รวมงบอุดหนุน -                                          

6. งบรายจ่ายอื�น 26 รวมรายจา่ยอื,น

รวม 6 หมวด รวมรายจ่ายทั &งสิ &น (1+2+3+4+5+6) -                                          



 

 

 

 

 

 

เอกสาร 
คูมือการรายงานขอมูลสถิติการคลังทองถิ่น 

รายรับจริง-รายจายจริง 
(สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

 

 

 

 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 



 

คูมือการรายงานขอมูลสถิติการคลังทองถิ่น รายรับจริง-รายจายจริง สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 i 

คําแนะนํา 
 

เอกสารคูมือฉบับนี้ประกอบไปดวยขั้นตอนการ Download เอกสาร “แบบรายงานสถิติการคลังทองถ่ิน

รายรับจริง-รายจายจริง สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ผูใชงานในระดับ 

อปท. จะตองทําการ Download มาเก็บไวเพื่อบันทึกขอมูล จากนั้นจึงเขาสูระบบ Info เพ่ือสงรายงานฉบับนี้ไปยัง

ทองถิ่นจังหวัด และกรมฯ ตามลําดับ 

ซึ่งหัวขอตางๆ ในเอกสารมีดังนี ้

 

 

หนา 

คูมือการรายงานขอมูลสถิติการคลังทองถิ่น รายรบัจริง-รายจายจริง สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2558 .......................................................................................................................................... 1 

วิธีการ Download เอกสาร สําหรับ อปท. ...................................................................................................... 1 

วิธีการ Upload ไฟลเขาสูระบบ Info .............................................................................................................. 4 

การ upload ไฟลใหมแทนที่ไฟลเดิมในกรณีขอมูลเดิมผิดพลาด ...................................................................... 7 

ขอแนะนําการรายงานการจัดเก็บขอมูลสถิติการคลัง อปท. ปงบประมาณ พ.ศ.2558 ...................................... 9 

วิธี SAVE แบบรายงาน เพ่ือนําขอมูลเขาระบบ info ..................................................................................... 11 

  



 

คูมือการรายงานขอมูลสถิติการคลังทองถิ่น รายรับจริง-รายจายจริง สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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คูมือการรายงานขอมูลสถิติการคลังทองถ่ิน 

รายรับจริง-รายจายจริง สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

วิธีการ Download เอกสาร สําหรับ อปท. 
 

 

1. เขาสูระบบ Info ที่ URL http://info.dla.go.th 

 
  



 

คูมือการรายงานขอมูลสถิติการคลังทองถิ่น รายรับจริง-รายจายจริง สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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2. Login ดวย username/password ของ อปท. 

 
3. เลือกเมนู “แบบรายงานข้อมูล สถิตริายรับ-รายจ่าย อปท. ปีงบประมาณ 2558” แลว Save ลง

คอมพิวเตอร (วิธี Save แบบรายงานหนาที่ 11) 

 

4. ใน file excel จะประกอบไปดวยสถิติการคลังทองถิ่นรายรับจริง-รายจายจริง อปท. ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2558 รวม 2 รายการ ไดแก  

1. รายรับ  

2. รายจาย 

 ในแตละรายการบันทึกขอมูล ประเภททองถิ่น ชื่อทองถ่ิน อําเภอ จังหวัด พ้ืนท่ี จํานวน อปท. 

และจํานวนเงินรายรับจริง รายจายจริงประเภทตาง ๆ ตามแบบฟอรมที่ดาวนโหลด 

 แบบรายงานสถิติการคลังรายรับจริง-รายจายจริง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  อปท. ทุก

แหงดาวนโหลดแบบฟอรม “แบบรายงานสถิติการคลังรายรับจริง-รายจายจริง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2558” จากไฟล Excel นี้เทานั้น 

5. ดําเนินการกรอกขอมูล รายรับจริง – รายจายจริง ( ต้ังแต 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58 )  

( วิธีการกรอกขอมูลหนาที่ 9 ) 

 

 

 



 

คูมือการรายงานขอมูลสถิติการคลังทองถิ่น รายรับจริง-รายจายจริง สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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หมายเหตุ 
ใชแบบฟอรมนี้ (Excel) ในการบันทึกขอมูล และหามเปลี่ยนแปลง หรือ ตัดรายการใด ๆ ในแบบรายงาน 

เน่ืองจากไดทําการเขียนโปรแกรมสถิติข้ึนมา เพื่อเชื่อมตอกับแบบฟอรมนี้แลว 

 

 

 

 

 

 

ทําการบันทึกรายงาน หรือ save as เปนชื่อใหม 

 ไฟลที่บันทึกตองเปน “incomeYYYY.xls” เทานั้น ไมตองเปลี่ยน save as type 

 “YYYY” คือปงบประมาณที่บันทึกรายงาน 

 

  



 

คูมือการรายงานขอมูลสถิติการคลังทองถิ่น รายรับจริง-รายจายจริง สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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วิธกีาร Upload ไฟลเขาสูระบบ Info 
 

เมื่อบันทึกขอมูลจากไฟลท่ี Download มาแลว แตละ อปท. จะตอง Upload แบบรายงานนี้เขาสูระบบ

ขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถิ่น (INFO) เพื่อใหทองถิ่นจังหวัดตรวจสอบ 

 

1. เขาสูระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถิ่น (INFO) ท่ี URL http://info.dla.go.th 

2. Login ดวย username/password ของ อปท. 

 
จะปรากฏดังภาพ 

 

 

*** (กรณีไมทราบ หรือลืมรหัสผาน ใหติดตอทองถิ่นจังหวัด ที่ทานสังกัดอยู) 



 

คูมือการรายงานขอมูลสถิติการคลังทองถิ่น รายรับจริง-รายจายจริง สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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3. เลือกเมนู รายรับ-รายจายของอปท. จะปรากฏดังภาพ 

 
 

4. กดปุมเพิ่มขอมูล ที่อยูดานลางของหนาจอ จะปรากฏดังภาพ 

 
  



 

คูมือการรายงานขอมูลสถิติการคลังทองถิ่น รายรับจริง-รายจายจริง สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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5. เลือกปงบประมาณ  

6. แลวคลิกปุม “Browse” เพ่ือทําการแนบ file ที่ไดบันทึกสถิติการคลังทองถิ่นรายรับจริง – รายจายจริง 

อปท. เรียบรอยแลว 

7. ระบุชื่อผูบันทึก และตําแหนง 

8. ระบุเบอรโทร แลวกดบันทึก 

 

 

 

9. รอจนกระทั่งขึ้น popup ดังภาพ 

 

 
 

10. เมื่อกด OK จะขึ้นหนาจอดังภาพ ก็เปนอันเสร็จสิ้นในการ Upload แบบรายงานสถิติการคลังทองถิ่น 

รายรับจริง – รายจายจริง อปท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

 



 

คูมือการรายงานขอมูลสถิติการคลังทองถิ่น รายรับจริง-รายจายจริง สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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การ upload ไฟลใหมแทนที่ไฟลเดิมในกรณีขอมูลเดิมผิดพลาด 
1. แกไขไฟลเอกสารหรือไฟล excel แบบรายงานสถิติการคลังฯเดิม ที่จัดเก็บอยูในเคร่ืองคอมพิวเตอร

สํานักงาน 

2. เขาสูระบบฐานขอมูลกลางฯ (info) 

3. คลิกที่เมนูรายรับจริง-รายจายจริงของ อปท. 

4. คลิกปุม แกไข ใหตรงกับไฟลขอมูลเดิมเพ่ือดําเนินการ upload ไฟลใหม (การแกไขเปนการ upload 

ไฟลใหมทับไฟลเดิม) 

 
5. เลือกไฟล excel ใหมที่ไดแกไขแลวเพ่ือ upload แทนท่ีไฟลเดิม 

6. คลิกปุมบันทึก 

 
 

 

 

  



 

คูมือการรายงานขอมูลสถิติการคลังทองถิ่น รายรับจริง-รายจายจริง สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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หมายเหตุ  

1. ให อปท. บันทึกขอมูลสถิติการคลังทองถิ่น (รายรับจริง - -รายจายจริง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 

2. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลง แกไข ขอมูลตัวเลขไดภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 

3. ระบบจะปดการบันทึกขอมูล ในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 แลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลง แกไข ขอมูล

ตัวเลขได เม่ือระบบปดการบันทึก 

 

  



 

คูมือการรายงานขอมูลสถิติการคลังทองถิ่น รายรับจริง-รายจายจริง สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ขอแนะนําการรายงานการจัดเก็บขอมูลสถิตกิารคลัง อปท. 

ปงบประมาณ พ.ศ.2558  
 

ขอผิดพลาด กรณีที่ อปท.  ไมสามารถนําขอมูล ฯ  เขาสูระบบขอมูลกลาง อปท. (info)  ไดเนื่องจาก 

1.  ไมทราบ รหัส username และ password (ขอทราบรหัสไดจาก สถจ. หรือ สถ.) และหามเปลี่ยนรหัส 

2.  ไมได download แบบรายงาน ฯ ปงบประมาณ พ.ศ.2558 จากระบบ 

     (สามารถดาวโหลด แบบรายงาน ฯ ปงบประมาณ  พ.ศ.2558 ที่ http://info.dla.go.th) 

3.  download แบบรายงานแลว  หามแกไขเปลี่ยนแปลงแบบรายงานฯ      

4.  ให คลิ๊ก โปรดระบ ุทุกชอง   (พิมพขอความ หรือ ตัวเลข ใหเหมือนกัน ทั้ง แบบรายรับ และ แบบ

รายจาย)   และตองจัดสงมาพรอมกัน  

5.  การกรอกขอมูลใหดําเนินการตามรูปดานลาง ดังน้ี 

  



 

คูมือการรายงานขอมูลสถิติการคลังทองถิ่น รายรับจริง-รายจายจริง สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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6.  หลังจากตั้งชื่อ ไฟล แลว และเลือก บันทึกเปนชนิด Excel 97-2003 workbook  เทานั้น (ดังรูป

ดานลาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. หลังจากบันทึกตาม ขอ 6 แลว ใหนําขอมูล ฯ เขาสูระบบขอมูลกลาง อปท. ไดที่ 

http://info.dla.go.th         รายละเอียดตามเอกสารคูมือการรายงานขอมูลสถิติการคลังรายรับ-

รายจาย อปท. 

  



 

คูมือการรายงานขอมูลสถิติการคลังทองถิ่น รายรับจริง-รายจายจริง สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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วิธี SAVE แบบรายงาน เพื่อนําขอมูลเขาระบบ info  
 

1. ไปที่ดานบนซาย   คลิ๊กที่   แฟม (ภาษาไทย)  หรอื  file   (ภาษาอังกฤษ)     

2. คลิ๊ก เลือก  “ บันทึกเปน ” (ภาษาไทย)  หรือ  save as  (ภาษาอังกฤษ) 

3. จะขึ้น บลอ็ก ดังรูป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

4. ตรงช่ือแฟม  ตั้งขื่อไฟลใหม เชน อาจจะตองเปนชือ่ อบต หรือ เทศบาลฯ 
 

 

 

 



 

คูมือการรายงานขอมูลสถิติการคลังทองถิ่น รายรับจริง-รายจายจริง สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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5.  คลิ๊ก ลูกศร เลือก บันทึกเปนชนิด  แลวเลือก  “ Excel 97-2003 Workbook ”  
 

 

 

 

 

 

 

  



 

คูมือการรายงานขอมูลสถิติการคลังทองถิ่น รายรับจริง-รายจายจริง สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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6. คลิ๊ก เลือก บันทึก  

 
7. ถา มี file เดิมอยูแลว เวลาบันทึก ใหคลิก๊ ใช 

 



 

คูมือการรายงานขอมูลสถิติการคลังทองถิ่น รายรับจริง-รายจายจริง สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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8.  คลิ๊ก ทําตอไป  

 
 

 ให บล็อก ชองสี่เหลีย่ม หายไป  

***แคนี้ก็ไดไฟลใหมที่สามารถ upload ไดแลว 
 

 




