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ประชาสัมพันธ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน ได้จัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ประจ าไตรมาสที่ 1 ประจ าปี 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
งบแสดงผลการด าเนินงาน 

ประจ าไตรมาสที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

หมวดรายรับ ประมาณการ รายรับตาม
งบประมาณ 

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์ 

รวมรายรับ 

หมวดภาษีอากร 924,000.00 15,085.08 0.00 15,085.08 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 610,500.00 89,540.00 0.00 89,540.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,001,000.00 162,114.23 0.00 162,114.23 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 235,050.00 35,350.00 0.00 35,35000 
หมวดรายได้จากทุน 3,000.00 0.00 0.00 0.00 
หมวดภาษีท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 29,008,200.00 6,441,330.68 0.00 6,441,330.68 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 24,000,000.00 2,581,815.00 0.00 2,581,815.00 
หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงคเ์พือ่พัฒนาปท. 0.00 0.00 1,173,027.00 1,173,027.00 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงค์ 0.00 0.00 4,363,485.00 4,363,485.00 

รวมรายรับทังสิ้น 55,781,750.00 9,325,234.99 5,536,512.00 14,861,746.99 
 

หมวดรายจ่าย ประมาณการ รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์ 

รวมรายจ่าย 

งบกลาง 1,836,100.00 580,584.00 2,440,345.00 3,020,929.00 
เงินเดือน (การเมือง) 3,507,480.00 854,190.00 335,040.00 1,189,230.00 
เงินเดือน (ประจ า) 10,042,480.00 1,719,780.00 0.00 1,719,780.00 
ค่าตอบแทน 3,231,040.00 103,591.75 0.00 103,591.75 
ค่าใช้สอย 13,253,700.00 1,120,539.72 0.00 1,120,539.72 
ค่าวัสดุ 7,228,860.00 512,399.00 0.00 512,399.00 
ค่าสาธารณูปโภค 322,600.00 73,596.83 0.00 73,596.83 
ค่าครุภัณฑ์ 3,864,700.00 104,550.00               0.00 104,550.00 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 6,394,000.00 0.00 0.00 0.00 
เงินอุดหนุน 6,078,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 

รวมรายจ่ายทังสิ้น 55,758,960.00 5,089,231.30 2,775,385.00 7,864,616.30 
รวมรายรับสูงกว่า หรือ (ต่ ากว่า) รายจ่าย   6,997,130.69 
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ประชาสัมพันธ์ภาษี 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน  อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จะได้ด าเนินการจัดเก็บภาษี

ประจ าปีงบประมาณ 2557 ตามพระราชบัญญัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475, ภาษีบ ารุง
ท้องที่ พ.ศ.2508 และภาษีป้าย พ.ศ.2510 เพ่ือให้การเก็บภาษีประเภทต่างๆ มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 
และน าเงินรายได้ที่จัดเก็บน าไปพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน  จึงขอให้ผู้มี
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ดินและประกอบการในเขต ต าบลแม่งอน ไปติดต่อขอรับแบบแสดงรายการภาษี ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน หมู่ที่ 14 ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 
เวลา 08.30 – 06.30 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีก าหนดการเสียภาษี ดังนี้ 

  1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบฯ พร้อมรับช าระภาษี ภายในเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 
ของทุกปี  

2. ภาษีป้าย ยื่นแบบฯ พร้อมรับช าระภาษี ภายในเดือนมกราคม – เดือน มีนาคม ของทุกปี 

3. ภาษีบ ารุงท้องที ่ยื่นแบบฯ พร้อมรับช าระภาษี  ภายในเดือนมกราคม – เดือนเมษายนของทุกปี 

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีให้กับผู้
มีหน้าที่เสียภาษีทราบ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ติดต่อเรา 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน 

เลขท่ี 1  หมู่ 14  ต าบลแม่งอน  อ าเภอฝาง  จังหวดัเชียงใหม่  50320 
โทรศัพท์  0 - 5334 – 6296 

 

E-mail : abtmaengon@hotmail.com 
www.maengon.com 

 

รับแจ้ง เร่ืองราวร้องทุกข์ 

สายด่วน  089 – 851- 5277 , 0 - 5388 - 4436 
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