
รหัสบัญชี เดบิต เครดิต

เงินสด 110100 13,963.00           

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย - ธกส.  (อบต.) 110201 14,006,679.46     

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย - ธกส. (กองทุน) 110201 770,660.10          

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย - ธกส. (ศพค.) 110201 4,204.81             

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย - ออมสิน (อบต.) 110201 1,224,752.11       

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย - กรุงไทย (อบต.สามแยกปกฯ) 110201 24,439.85           

เงินฝากธนาคารประเภทประจํา - กรุงไทย (อบต.สามแยกปกฯ) 110202 9,654,023.03       

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน - กรุงไทย (อบต.สามแยกปกฯ) 110203 714,772.27          

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน - กรุงไทย (อบต.สีคิ้ว) 110203 -                     

ลูกหนี-้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 110601 1,274,750.00       

ลูกหนี-้ภาษีบํารุงทองที่ 110602 20,462.48           

ลูกหนี-้ภาษีปาย 110603 22,296.00           

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 110605 -                     

ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม 110606 43,350.00           

งบกลาง 510000 563,589.00          

เงินเดือน(ฝายการเมือง) 521000 1,651,020.00       

เงินเดือน(ฝายประจํา) 522000 2,452,774.00       

คาตอบแทน 531000 98,936.00           

คาใชสอย 532000 2,245,589.71       

คาวัสดุ 533000 1,443,606.33       

คาสาธารณูปโภค 534000 106,384.30          

คาครุภัณฑ 541000 354,275.00          

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 542000 174,290.00          

เงินอุดหนุน 561000 1,046,000.00       

เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค-คาจัดการเรียนการสอน ศพด. 441002 60,000.00           

เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค-เบี้ยยังชีพคนชรา 441002 3,542,400.00       

เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค-เบี้ยยังชีพคนพิการ 441002 352,500.00          

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค-สําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 441002 259,290.00          

เงินรายรับตามขอบัญญัติ (หมายเหตุ 1) 400000 16,618,720.62     

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหโดยระบุวัตถุประสงค (หมายเหตุ 2) 440000 7,089,690.00       

รายจายผัดสงใชใบสําคัญ 210200 -                     

รายจายคางจาย (หมายเหตุ 3) 210401 74,240.00           

รายจายรอจาย (หมายเหตุ 4) 210500 884,090.00          

เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 5) 230100 1,121,881.37       

เงินสะสม 300000 8,804,047.60       

เงินทุนสํารองเงินสะสม 320000 7,532,337.86       

42,125,007.45     42,125,007.45     

เงินรายรับตามขอบัญญัติ (หมายเหตุ 1)

รายไดจัดเก็บเอง 566,299.14        

ภาษีอากร 174,050.35          

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 67,438.00           

ภาษีบํารุงทองที่ 90,980.35           

ภาษีปาย 15,632.00           

คาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 132,431.40          

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 3,000.00             

คาธรรมเนียมควบคุมอาคาร 1,733.40             

คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 250.00                

คาธรรมเนียมอื่นๆ 20.00                 

คาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย 11,350.00           

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 450.00                

คาปรับจราจรทางบก 500.00                

คาปรับผิดสัญญา 112,608.00          

คาปรับอื่นๆ 1,120.00             

คาใบอนุญาตควบคุมอาคาร 400.00                

คาใบอนุญาตอื่นๆ 1,000.00             

รายไดจากทรัพยสิน 166,791.39          

คาเชาหรือบริการสถานที่ 500.00                

ดอกเบี้ย 166,291.39          

รายไดเบ็ดเตล็ด 85,620.00           

คาขายแบบแปลน 85,600.00           

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 20.00                 

รายไดจากทุน 7,406.00             

คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 7,406.00             

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 7,575,141.48      

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน 131,547.64          

ภาษีมูลคาเพิ่ม ตาม พรบ.แผนฯ 4,225,159.60       

ภาษีมูลคาเพิ่ม  1  ใน  9 1,330,077.66       

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 82,049.69           

ภาษีสุรา 664,981.78          

ภาษีสรรพสามิต 879,243.07          

คาภาคหลวงแร 15,328.32           

คาภาคหลวงปโตรเลียม 51,919.72           

คาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 194,834.00          

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา 8,477,280.00      

16,618,720.62    

เงินรายรับที่รัฐบาลจัดสรรใหโดยระบุวัตถุประสงค (หมายเหตุ 2)

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 7,089,690.00      

คาจัดการเรียนการสอน 60,000.00           

เบี้ยยังชีพคนชรา 6,152,400.00       

เบี้ยยังชีพคนพิการ 618,000.00          

สําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 259,290.00          

23,708,410.62  

รายจายคางจาย  (หมายเหตุ  3)

โครงการติดตั้งมุงลวดและหลักดัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 74,240.00           

รายจายรอจาย  (หมายเหตุ  4)

เงินประโยชนตอบแทนอื่น - สํานักปลัด 328,000.00          

เงินประโยชนตอบแทนอื่น - กองคลัง 260,700.00          

เงินประโยชนตอบแทนอื่น - กองชาง 132,440.00          

เงินประโยชนตอบแทนอื่น - สวนสาธารณสุข 40,100.00           

เงินประโยชนตอบแทนอื่น - สวนการศึกษาฯ 122,850.00          

884,090.00        

เงินรับฝาก  (หมายเหตุ  5)

ภาษี หัก ณ ที่จาย 11,848.65           

คาใชจาย  5% 12,595.55           

สวนลด  6 % 15,114.66           

ประกันสัญญา 307,265.00          

เงินรับฝากอื่น ๆ 775,057.51          

- กองทุนหมูบาน 770,660.10          

- ศูนยพัฒนาครอบครัว 4,204.81             

- คาตรวจแบบแปลน 192.60                

- เงินอุดหนุนปรับปรุง ศพด. -                     

- เงินสมทบประกันสังคม -                     

1,121,881.37      รวม
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