
สรุปรายรับขององค‘การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

ณ วันท่ี 28 ทุมภาพันธ์ 2564

รายการ งบประมาณตงไว้ รับจริงตั้งแต่ต้นปี ค ิด เป ็น ร ้อยละ สูง /  ตํ่ากว่าประมาณการ หมายเหตุ

หมวดภาษีอากร 55,000,000.00 20,011,765.27 36.39 34,988,234.73

หมวดด่าธรรมเนียม ด่าปรับและใบอนุญาต 3,500,000.00 430,535.40 12.30 3,069,464.60

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 7,410,000.00 1,445,191.36 19.50 5,964,808.64

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 450,000.00 131,032.00 29.12 318,968.00

หมวดรายได้เป็ดเตสิค 31,000,000.00 14,928,977.00 48.16 16,071,023.00

หมวดรายได้จากทุบ 200,000.00 - - 200,000.00

หมวดภาษีจัดสรร 509,000,000.00 248,592,552.71 48.84 260,407,447.29
รวมต ั้งส ิน (ไม ่รวม เง ินอ ุดห บ ุน ) 606,560,000.00 285,540,053.74 47.08 321,019,946.26

—
เงินอ ุดหนุนทั่วไป(ฟ้องดราเป ็นข้อบัญญัติ) 47,000,000.00 30,406,000.00 64.69 16,594,000.00

รวมต ั้งส ิน (ไม ่รวม เง ินอ ุดห น ุบ เฉพ าะก ิจ ) 653,560,000.00 315,946,053.74 48.34 337,613,946.26

เง ินอ ุดหนุบเฉพาะกิจถ ่ายโอบภารกิจก่อส?าง 

เง ินอ ุดหนุบท ั่วไป(บำเหน็จ-นำบาญ)

เงิบอ ุดหนุบทั่วไป(ถ่ายโอบบุคดสากร)

- - -

- 150,000.00 - -

- 1,346,506.10 - -
รวมต ั้งส ิบ (รวม เง ินอ ุดห น ุน เฉพ าะก ิจ ) 653,560,000.00 317,442,559.84 48.57 336,117,440.16

ประมาณการตั้งจ่ายไว้ 825,000,000.00 100%

รายรบตามขอบญญตฯ 315,946,053.74 48.34

รายรับรวมเงินอุดหนุบ 317,442,559.84 48.57



รายงาน รายรับ และ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ประมาณการรายรับ รับจริงต้ังแต่ต้บปี ร้อยละ สูง / ต่ํากว่าประมาณ
การ

ร้อยละ

1. รายรับ

1.1 รับจากเงินรายได้ 606,560,000.00 285,540,053.74 47.08 321,019,946.26 52.92

1.2 เงินอุดหนุนท่ัวไป

เง ินอุดหบุนทั่วไป(ต้องตราเป็นข้อ'น ัญ ้ญติ) 47,000,000.00 30,406,000.00 64.69 16,594,000.00 35.31

1.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,496,506.10

รวมท่ังสิน 653,560,000.00 317,442,559.84 48.57 337,613,946.26 51.43

รายการ งบประมาณรายจ่าย จ่ายแต่ด้นปี ร้อยละ งบประมาณคงเหลีอ ร้อยละ
2. รายจ่าย

2.1 จากเงินรายได้

2.2 จากเงินอุดหนุเฉพาะกิจ

653,560,000.00 91,530,094.35

1,496,506.10

14.00

0.00

562,029,905.65 86.00

0.00

รวมท่ังสิน 653,560,000.00 93,026,600.45 14.23 562,029,905.65 85.77

3. เงินรายรับ ประมาณการรายรับไว้ท่ังสิน 653,560,000.00 รับต้ังแต่ต้นปี 315,946,053.74 บาท

คิดเป็นร้อยละ 14.00 ตรกว่าประมาณการ 337,613,946.26 บาท

4. การเบิกจ่ายเงิน ประมาณการรายจ่าย 653,560,000.00 เบิกจ่ายแล้ว 91,530,094.35 บาท

5. รายรับจริงมากกว่ารายจ่ายจริงเป็นเงิน 224,415,959.39 บาท



,  รายงานการรับเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565

+ เกินกว่า รับจริง
รายการ ประมาณการ (เดือน 28 ก.พ. 65) รับจริงต้ังแต่ต้นปี - ต่ํากว่า คิดเป็น

ประมาณการ ร้อยละ

รายได ้จ ัดเก ็บเอง

ห ม วด ภ าษ ีอาก ร

ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ 38,000,000 2,927,680.92 13,255,239.78 - -24,744,760.22 34.88
ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ํามัน/ปีโตเลียม 17,000,000 1,575,823.68 6,756,525.49 - -10,243,474.51 39.74

รวม ห ม วด ภ าษ ีอ าก ร 55,000,000 4,503,504.60 20,011,765.27 -34,988,234.73 36.39
ห ม วด ค ่าธรรม เน ีย ม  ค ่าป ร ับ แล ะใบ อ น ุญ าต

ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม 500,000 64,297.40 333,835.40 -166,164.60 66.77
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ - 96,700.00 -
ค่าปรับการผิดสัญญา 3,000,000 - - -3,000,000.00 -

รวม ห ม วด ค ่าธ รรม เน ีย ม ค ่าป ร ับ  ฯ 3,500,000 64,297.40 430,535.40 - -3,069,464.60 12.30
หมวดรายได ้จากท ร ัพ ย ์ส ิน

ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานท่ี 10,000 -10,000.00
ดอกเบ้ีย 7,000,000 562,350.67 1,397,551.36 - -5,602,448.64 19.97
เงินปึนผลหรือเงินรางวัลต่างๆ -
ค่าตอบแทนตามท่ีกฎหมายกำหนด 100,000 3,630.00 16,140.00 - -83,860.00 16.14
ค่าเช่ารถสุขาเคล่ือนท่ี 100,000 15,000.00 31,500.00 - -68,500.00 31.50
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินในบึงฉวาก 200,000 - -200,000.00

รวม ห ม วด ราย ได ้จาก ท ร ัพ ย ์ส ิน 7,410,000 580,980.67 1,445,191.36 - -5,964,808.64 19.50
ห มวดรายได ้จากสาธารณ ูปโภคและการพ าณ ิช ย ์

รายไค้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (ไม่แยก
งบเฉพาะการ)

450,000 26,952.00 131,032.00 - -318,968.00
29.12

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 450,000 26,952.00 131,032.00 - -318,968.00 29.12
หมวดรายได ้เบ ็ด เตล ็ด

เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 67.00
ค่าชายแบบแปลน 1,000,000 3,500.00 3,500.00 - -996,500.00 0.35
ราย,ได้'บีงอ,วาก 30,000,000 2,092,200.00 14,925,410.00 - -15,074,590.00 49.75
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ - - -

รวม ห ม วด ราย ได ้เบ ็ด เต เด 31,000,000 2,095,700.00 14,928,977.00 - -16,071,023.00 48.16
หมวดรายได ้จากท ุน

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 200,000 - - -200,000.00 -

รวม ห ม วด ราย ได ้จาก ท ุน 200,000 - - - -200,000.00 -

รวมรายได ้จ ัด เก ็บ เอง 97,560,000 7,271,434.67 36,947,501.03 - -60,293,530.97 37.87



+ เก ินกว่า รับจริง

รายการ ป ระมาณ การ (เด ือน 28 ก.พ. 65) ร ับจร ิงต ั้งแต ่ต ้นป ี
- ตำกว ่า คิดเป็น

ป ระม าณ ก าร ร้อยละ

รายได ้ท ี่ร ัฐบาลเก ็บแล ้วจ ัดสรรให ้องค ์กรปกครองส ่วนห ้องถ ิ่น

หมวดภาษ ีจ ัดสรร

ภาษ ีและค่าธรรมเน ียมรถยนต์หรือล้อเล ื่อน 290,000,000 25,423,838.54 134,881,170.47 - -155,118,829.53 46.51

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน 105,000,000 37,102,208.24 - -67,897,791.76 35.34

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ๆ ร ้อยละ 5 76,000,000 2,020,733.54 58,352,705.14 - -17,647,294.86 76.78

ค่าภาคหลวงแร่ 25,000,000 4,195,562.82 14,728,490.34 - -10,271,509.66 58.91

ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม 13,000,000 3,527,978.52 - -9,472,021.48 27.14

รวมหมวดภาษ ีจ ัดสรร 509 ,000,000 31 ,640 ,134.90 248 ,592 ,552.71 - -260,407,447.29 48.84

รวมท ั่งส ิน(ไม ่รวมเง ินอ ุดหน ุน; 606 ,560,000 38 ,911 ,569.57 285 ,540 ,053.74 - -321,019,946.26 47.08

รายได ้ท ี่ร ัฐบาลอ ุดหน ุบให ้องค ์กรปกครองส ่วนห ้องถ ิ่น

เง ินอ ุดหนุบท ั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าV 47,000,000.00 30,406,000.00 " 16,594,000.00 64.69

รวมเง ินอ ุดหน ุน 47 ,000,000 - 30 ,406 ,000.00 - 16,594,000.00 64.69

รวมท ั่งส ิน(ไม ่รวมเง ินอ ุดหน ุนเฉพาะก ิ5 653 ,560,000 38 ,911 ,569.57 315 ,946 ,053.74 - 337,613,946.26 48.34

รายได ้ท ี่ร ัฐบาลอ ุดหน ุนให ้โดยระบ ุว ัตถ ุประสงค ์ -

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจถ่ายโอนภารกิจก่อสร้าง - -

เงินอุดหนุนทั่วไป(บำเหน็จ-บำนาญ) - 30,000.00 150,000.00 -

เงินอุดหนุนทั่วไป(ถ่ายโอนบุคคลากร) - 269,114.32 1,346,506.10 -

รวม - 299 ,114.32 1,496 ,506.10 -

รวมท ั่งหมด 653 ,560,000 39 ,210 ,683.89 317 ,442 ,559.84 - 336 ,117,440.16 48.57



Jพ + เก ินกว ่า รับจริง

รายการ ป ระมาณ การ (เด ือน 28 ก.พ. 65) ร ับจร ิงต ั้งแต ่ต ้นป ี
- ต ํ่ากว ่า คิดเป็น

ป ระม าณ การ ร้อยละ

รายได ้ท ี่ร ัฐบาลเก ็บแล ้วจ ัดสรรให ้องคกรปกครองส ่วนห ้องถ ิ่น

หมวดภาษ ีจ ัดสรร

ภาษ ีและค่าธรรมเน ียมรถยนต์หรือล้อเล ื่อน 290,000,000 25,423,838.54 134,881,170.47 - -155,118,829.53 46.51

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน 105,000,000 37,102,208.24 - -67,897,791.76 35.34

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร ้อยละ 5 76,000,000 2,020,733.54 58,352,705.14 - -17,647,294.86 76.78

ค่าภาคหลวงแร่ 25,000,000 4,195,562.82 14,728,490.34 - -10,271,509.66 58.91

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 13,000,000 3,527,978.52 - -9,472,021.48 27.14

รวมหมวดภาษ ีจ ัดสรร 509,000,000 31,640,134.90 248,592,552.71 - -260,407,447.29 48.84

รวมท ั้งส ิบ(ไม ่รวมเง ินอ ุดหน ุน 606,560,000 38,911,569.57 285,540,053.74 - -321,019,946.26 47.08

รายได ้ท ี่ร ัฐบาลอ ุดหน ุนให ้องคกรปกครองส ่วนห ้องถ ิ่น

เงินอุดหนุนท ั่วไปสำหรับดำเน ินการตามอำนาจหน้าV 47,000,000.00 30,406,000.00 - 16,594,000.00 64.69

รวมเง ินอ ุดหน ุน 47,000,000 - 30,406,000.00 - 16,594,000.00 64.69

รวมท ั้งส ิบ(ไม ่รวมเง ินอ ุดหน ุนเฉพาะm 653,560,000 38,911,569.57 315,946,053.74 - 337,613,946.26 48.34

รายได ้ท ี่ร ัฐบาลอ ุดหน ุนให ้โดยระบ ุว ัตถ ุประสงค -

เงินอ ุดหนุนเฉพาะกิจถ ่ายโอนภารกิจก่อสร้าง - -

เงินอุดหนุนทั่วไป(บำเหน็จ-บำนาญ) - 30,000.00 150,000.00 -

เงินอุดหนุนทั่วไป(ถ่ายโอนบุคคลากร) - 269,114.32 1,346,506.10 -

รวม - 299,114.32 1,496,506.10 -

รวมท ั้งหมด 653,560,000 39,210,683.89 317,442,559.84 - 336,117,440.16 48.57

f



รายจ ่าย งบประมาณรายจ่าย จ่ายต ั้งแต ่ต ้นป ี ร ้อยละ งบประมาณคงเหล ือ ร ้อยละ

งบกลาง 52,981,950 14,393,890.40 27.17 38,588,059.60 72.83

เง ินเดือน(ฝ ่ายการเม ือง) 10,163,800 4,234,850.00 41.67 5,928,950.00 58.33

เง ินเด ือน(ฝ ่ายประจำ) 121,410,600 33,895,978.61 27.92 87,514,621.39 72.08

ค ่าตอบแทน 11,812,000 795,447.00 6.73 11,016,553.00 93.27

ค่าใช้สอย 196,495,950 13,440,850.96 6.84 183,055,099.04 93.16

ค่าวัสดุ 48,045,000 5,996,039.70 12.48 42,048,960.30 87.52

ค่าสาธารณ ูปโภค 27,600,000 9,536,595.68 34.55 18,063,404.32 65.45

เง ินอ ุดหนุน 37,827,500 8,391,500.00 22.18 29,436,000.00 77.82

ค่าครุภ ัณฑ ์ 24,443,200 844,942.00 3.46 23,598,258.00 96.54

ค่าท ี่ด ินและส ิ่งก ่อสร้าง 122,780,000 - - ' 122,780,000.00 100.00

653,560,000 91,530,094.35 14.00 562,029,905.65 86.00

รายการ จำนวนเง ิน เบ ิกจ ่ายแล้ว ร ้อยละ คงเหลือ ร ้อยละ

รายจ ่ายค ้างจ ่าย 308,388,335.06 45,800,111.30 14.85 262,588,223.76 85.15


