
เดือนน้ี

ประมาณการ เกิดข้ึนจริง รายการ รหัส เกิดข้ึนจริง

บาท บาท บัญชี บาท

9,550,280.01         ยอดยกมา 10,445,432.24       
รายรับ

72,300.00          51,478.00              ภาษีอากร 411000 210.00                  

127,680.00        118,522.00            ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 412000 8,250.00               

115,000.00        85,353.35              รายได้จากทรัพย์สิน 413000 4,614.89               

820,000.00        829,260.00            รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 414000 39,365.00             

473,000.00        380,000.00            รายได้เบ็ดเตล็ด 415000 6,400.00               

14,576,000.00    14,045,085.87        ภาษีจัดสรร 421000 2,096,953.59         

10,816,020.00    9,599,148.00            เงินอุดหนุนท่ัวไป 431000 -                      

27,000,000.00    25,108,847.22       2,155,793.48        

4,793,869.83       เงินรับฝาก 215000 183,856.11            

6,036,295.00               เงินอุดหนุนท่ัวไป (ค่าก่อสร้างระบบประปา ค้างจ่าย ปี 2559 ) 211000 -                      

283,500.00       ค่าปรับผิดสัญญาโครงการก่อสร้างประปา ม.10 190003 -                      

2,314,911.43               เงินอุดหนุนท่ัวไป (ค่าก่อสร้างระบบประปา ) 441001 1,108,911.43         

20,000.00                    เงินอุดหนุนท่ัวไป (ค่าปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยคนพิการ ห้องน ้า ) 441002 -                      

140,400.00            เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี ยยังชีพผู้สูงอายุค้างรับ) 441001 140,400.00            

-                            รับเงินคืนเบี ยยังชีพ 2,000.00               

-                            รับเงินคืนค่าใช้สอย(ค่าลงทะเบียน) 5,400.00               

13,588,976.26       1,440,567.54        

38,697,823.48       รวมรายรับ 3,596,361.02        

       (ลงช่ือ)……………......……...….....……..                   (ลงช่ือ)…………….…..………....…………             (ลงช่ือ)……….....…………...…………...

                (นางสาวอภิญญา  สารขันธ์)                          (นายยุทธศิลป์  ภูโทสุทธ์ิ)                            (นางจิดาภา   ลาวัลย์)

        นักวิชาการเงินและบัญชี  รักษาราชการแทน      ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลนิคมห้วยผึ ง    นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลนิคมห้วยผึ ง                

                     หัวหน้าส่วนการคลัง                                  

ประจ าเดือน  กันยายน  พ.ศ.  2560

จนถึงปัจจุบัน

     ช่ือองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง

      อ าเภอห้วยผ้ึง     จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ปีงบประมาณ   2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด



เดือนน้ี

ประมาณการ เกิดข้ึนจริง รายการ รหัส เกิดข้ึนจริง

บาท บาท บัญชี บาท

รายจ่าย

5,410,040.00     5,061,229.80         งบกลาง 511000 392,046.00            

2,743,920.00     2,743,920.00         เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 521000 228,660.00            

6,975,070.00     6,905,935.00         เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 522000 550,932.00            

89,000.00         88,970.00              ค่าตอบแทน 531000 9,000.00               

3,192,250.00     2,940,215.08           ค่าใช้สอย 532000 259,320.00            

1,559,960.00     1,394,273.79         ค่าวัสดุ 533000 220,528.60            

776,450.00        750,818.44            ค่าสาธารณูปโภค 534000 122,504.46            

146,800.00        120,800.00            ค่าครุภัณฑ์ 541000 -                      

5,033,600.00     3,213,900.00         ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 542000 -                      

-                  -                       รายจ่ายอ่ืน 551000 -                      

1,072,910.00     966,774.39            เงินอุดหนุน 561000 -                      

27,000,000.00    24,186,836.50       1,782,991.06        

4,764,562.41         เงินรับฝาก 215000 344,185.62            

6,036,295.00         เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าก่อสร้างประปา (ค้างจ่าย ปี 2559) 211000 -                      

96,993.00              รายจ่ายอ่ืน (ค้างจ่าย) 211000 -                      

22,800.00                 วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน (ค้างจ่าย) 211000 -                      

1,206,000.00         เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าก่อสร้างประปา 441001 -                      

20,000.00                       เงินอุดหนุนท่ัวไป (ค่าปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยคนพิการ ห้องน ้า ) 441002 -                      
-                          ยืมเงินเดินทางไปราชการ 113100 -                      
-                       เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี ยยังชีพผู้สูงอายุค้างจ่าย) 441001

12,146,650.41       344,185.62           
36,333,486.91       รวมรายจ่าย 2,127,176.68        

สูงกว่า
รายรับ                          รายจ่าย

2,364,336.57-         (ต้่ากว่า) 1,469,184.34-        

11,914,616.58       ยอดยกไป 11,914,616.58       

       (ลงช่ือ)……………......……...….....……..                     (ลงช่ือ)…………….…..………....…………               (ลงช่ือ)……….....…………...…………...

                   (นางสาวอภิญญา  สารขันธ์)                             (นายยุทธศิลป์  ภูโทสุทธ์ิ)                              (นางจิดาภา   ลาวัลย์)

       นักวิชาการเงินและบัญชี  รักษาราชการแทน           ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลนิคมห้วยผึ ง        นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลนิคมห้วยผึ ง                
                        หัวหน้าส่วนการคลัง                                  

จนถึงปัจจุบัน



-                    

7,900.00                 

2,000.00                 

5,900.00                 

        นักวิชาการเงินและบัญชี  รักษาราชการแทน      ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลนิคมห้วยผึ ง    นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลนิคมห้วยผึ ง                



งบกลาง ข้าราชการ ลูกจ้าง นักการเมือง ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย

3,876,905.00     
3,029,030.00     

-                     -                    6,905,935.00     

-                    
-               11,914,616.58    

-                    

       นักวิชาการเงินและบัญชี  รักษาราชการแทน           ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลนิคมห้วยผึ ง        นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลนิคมห้วยผึ ง                



-                     -                   



ค่าวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน ครุภทํณ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างรายจ่ายอืน่

-               -                   -                   


