




รายจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ
ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากภาษี / จากเงินกู้ รวมรายได้ (ตามข้อบัญญัติ ค่าเงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าพนักงานจ้าง ค่าประโยชน์ รวม ของจ่ายจริง

ค่าธรรมเนียม ทั่วไป เฉพาะกิจ ทั้งหมด งบประมาณ) ตอบแทนอื่น ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ
(1) (2) (3)=(2)*100/(1)

รวมทั้งสิ้น

รายได้จริง ค่าใช้จ่าย

          .                      ................../...................../.....................

จังหวัด.........................................

ลงชื่อ...................................................................ผู้ให้ข้อมูล 
                               (................................................................)
                                        ตําแหน่ง  ปลัด อปท.

จากเงินอุดหนุน

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

แบบสรุปผลการสํารวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด / เทศบาล / องค์การบริหารส่วนตําบล )



1. รายรับ / รายได้จริง
ก. รายได้ภาษีอากร รวม ...................................... บาท
    1)  ภาษีอากร รวม ...................................... บาท
        1.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน ...................................... บาท
        1.2) ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน ...................................... บาท
        1.3) ภาษีป้าย จํานวน ...................................... บาท
        1.4) อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน ...................................... บาท
        1.5) ภาษีบํารุง เทศบาลจากสถานค้าปลีกยาสูบ จํานวน ...................................... บาท
        1.6) ภาษีบํารุง เทศบาลจากสถานค้าปลีกน้ํามัน จํานวน ...................................... บาท
    2)  ภาษีจัดสรร รวม ...................................... บาท
        2.1) ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน จํานวน ...................................... บาท
        2.2) ภาษีมูลค่าเพ่ิม จํานวน ...................................... บาท
        2.3) ภาษีบํารุง เทศบาลจากภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีจัดเก็บ
              ตามประมวลรัษฎากร 5% จํานวน ...................................... บาท
        2.4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน ...................................... บาท
        2.5) ภาษีสุรา จํานวน ...................................... บาท
        2.6) ภาษีสรรพสามิต จํานวน ...................................... บาท
        2.7) ภาษีการพนัน จํานวน ...................................... บาท
        2.8) แสตมป์ยาสูบ จํานวน ...................................... บาท
        2.9) เงินพิกัดอัตราศุลกากร จํานวน ...................................... บาท
        2.10) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้ จํานวน ...................................... บาท
        2.11) ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน ...................................... บาท
        2.12) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จาํนวน ...................................... บาท
        2.13) เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จํานวน ...................................... บาท

อําเภอ...................................
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น................................................

(สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2)
แบบสํารวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .................
จังหวัด...................................................



        2.14) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จํานวน ...................................... บาท
        2.15) อาการประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง จํานวน ...................................... บาท
        2.16) อากรรังนกอีแอ่น จํานวน ...................................... บาท
        2.17) ค่าธรรมเนียมน้ําบาดาลและใช้น้ําบาดาล จํานวน ...................................... บาท
        2.18) ค่าธรรมเนียมสนามบิน จํานวน ...................................... บาท
        2.19) ค่าธรรมเนียมหรือรายได้อ่ืน ๆ จํานวน ...................................... บาท
ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร รวม ...................................... บาท
    1) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน ...................................... บาท
    2) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน ...................................... บาท
    3) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณชิย์ จํานวน ...................................... บาท
    4) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน ...................................... บาท
ค. รายได้จากทุน รวม ...................................... บาท
    - หมวดรายได้จากทุน
ง. เงินช่วยเหลือ รวม ...................................... บาท
    - หมวดเงินอุดหนุน รวม ...................................... บาท
      1) เงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน ...................................... บาท
      2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน ...................................... บาท
จ. เงินกู้หรือเงินอื่นใด รวม ...................................... บาท
    2.1) เงินกู้ฯ ท่ีมีเงื่อนไขต้องนํามาต้ังงบประมาณ จํานวน ...................................... บาท
    2.2) เงินกู้ฯ ท่ีให้ดําเนินการตามที่ระบุไว้โดยเฉพาะ
          โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี จํานวน ...................................... บาท
ฉ. รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ รวม ...................................... บาท

รวมรายรับ / รายได้ท้ังสิ้น จํานวน ...................................... บาท
2. ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้าง

เฉพาะพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง รวม ...................................... บาท
1) เงินเดือน และเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน รวม ...................................... บาท
2) ค่าจ้าง รวม ...................................... บาท
    - ค่าจ้างประจํา จํานวน ...................................... บาท
    - ค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน ...................................... บาท
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3) ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน รวม ...................................... บาท
    3.1) เงินสวัสดิการเก่ียวกับเบี้ยกันดาร/
          พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย / พ้ืนท่ีพิเศษ จํานวน ...................................... บาท
    3.2) เงินสวัสดิการเก่ียวกับการช่วยเหลือบุตร จํานวน ...................................... บาท
    3.3) เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุนสนับสนุน
          การศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจําของ อปท. จํานวน ...................................... บาท
    3.4) เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล จํานวน ...................................... บาท
    3.5) เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ
          และในวันหยุดราชการา เฉพาะสําหรับข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น
          และลูกจ้าง (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ) จํานวน ...................................... บาท
    3.6) เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับบุคลากรทางด้านการแพทย์
          และสาธารณสุข สําหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่
          ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว จํานวน ...................................... บาท
    3.7) เงินค่าเช่าบ้าน จํานวน ...................................... บาท
    3.8) เงินทําขวัญข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น และ
          ซ่ึงได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏบิัติงานในหน้าท่ี จํานวน ...................................... บาท
    3.9) เงินเก่ียวกับศพข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น และ
          ลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ จํานวน ...................................... บาท
    3.10) เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน ...................................... บาท
    3.11) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการ /
           พนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีไม่ใช่ตําแหน่งครู (ชคบ) รวมถึง
           เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบํานาญซึ่งลาออกจากราชการ
           ก่อนเกษียณอายุ จํานวน ...................................... บาท
    3.12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน ...................................... บาท
    3.13) เงินสํารองสําหรับเงินเดือน และค่าจ้างท่ีกําหนดขึ้นใหม่ จํานวน ...................................... บาท
    3.14) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน ...................................... บาท
    3.15) บําเหน็จความชอบค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ี
           และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือช่วยราชการ
           เนื่องในการป้องกันอธิปไตย และรักษาความสงบเรียบร้อย
           ของประเทศ จํานวน ...................................... บาท
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    3.16) ค่าใช้จ่ายตามข้อ 7 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการ
           มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกําหนด
           มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันท่ี
           25 มิถุนายน พ.ศ. 2554 จํานวน ...................................... บาท

3. งบประมาณรายจ่ายที่จ่ายจริงของปีที่ผ่านมา  
งบประมาณรายจ่ายที่จ่ายจริงของปีที่ผ่านมา รวม ...................................... บาท

4. การคํานวณสัดส่วนค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ  
 - สัดส่วนค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่น
   และลูกจ้างต่องบประมาณรายจ่ายประจําปีท่ีไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอ่ืนใด
   คิดเป็นร้อยละ.......................................

หมายเหตุ : คําอธิบายแบบสํารวจ รายละเอียดแนบท้าย

      ........................./..................../..............

 - 4 -

ลงชื่อ........................................................... ผู้ให้ข้อมูล  

             ตําแหน่ง  ปลัด อปท.
      (..........................................................)
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