
จ านวนเงนิ

เดือนน้ี

ทีเ่กิดขึน้จริง

บาท
9,474,360.80  ยอดยกมา 11,606,454.99 

 รายรับ (หมายเหตุ 1) 40000000
740,000.00       -                 740,000.00       933.02           ภาษีอากร 41100000 333.02           
230,600.00       -                 230,600.00       90,876.00       ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 41200000 18,160.00       
100,000.00       -                 100,000.00       10,171.77       รายได้จากทรัพยสิ์น 41300000 1,706.96        

2,000,000.00    -                 2,000,000.00    423,070.00     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400000 143,485.00     
-                 -                 -                 650.00           รายได้เบ็ดเตล็ด 41500000 -               

15,529,000.00   15,529,000.00   3,054,455.18 ภาษีจัดสรร 42100000 700,929.29     
-                 -                 -                 2,663,838.00   เงินอุดหนุนทัว่ไปตามอ านาจหน้าที ่ 43100002 1,331,919.00   

11,438,039.00   -                 11,438,039.00   4,203,260.70   เงินอุดหนุนทัว่ไป 43100000 1,601,850.00   
30,037,639.00 30,037,639.00 10,447,254.67 รวม 3,798,383.27 

-                 -                 - เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์/เฉพาะกิจ 44100000 - 
30,037,639.00  -                30,037,639.00  10,447,254.67  3,798,383.27 

รายได้ 3,580,155.97    24,060.00       ลูกหนีเ้งินยมื 11041000 24,060.00       

เงินอุดหนุน 6,867,098.70    1,723.02         ลูกหนีภ้าษีบ ารุงท้องที่ 11043002 1,723.02        

10,447,254.67   200.00           ลูกหนีภ้าษีป้าย 11043003 200.00           

58,560.00       ลูกหนีร้ายได้อืน่ๆ(ค่าธรรมเนียมขยะ) 11044000 7,340.00        

-                รายได้รัฐบาลค้างรับ(อุดหนุนเฉพาะกิจ59) 11042000 -               

6,400.00         ลูกหนีเ้งินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 2,700.00        

-                ลูกหนีเ้งินยมืเงินสะสม 11047000 -               

-                รายจ่ายค้างจ่าย 21010000 -               

685,339.62     เงนิรับฝาก (หมายเหตุ 3) 21040000 322,679.49     

3,600.00         เงินสะสม 31000000 -               

779,882.64    358,702.51    
11,227,137.31 4,157,085.78 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
อ าเภอท่าเรือ  จังหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายงาน รับ - จ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน

รายการเกิดขึน้จริง 
(บาท)

รวมรายรับ

ประมาณการ 
(บาท)

       รวม       
(บาท)

รหัสบัญชีเงนิอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจ(บาท)



จ านวนเงนิ

เดือนน้ี

ทีเ่กิดขึน้จริง

บาท
 รายจ่าย

7,410,930.00    7,410,930.00    2,101,515.00   งบกลาง 51000000 536,075.00     
2,398,480.00    2,398,480.00    599,580.00     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 52100000 199,860.00     
7,726,340.00    7,726,340.00    1,804,485.86   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 52200000 600,263.86     

876,000.00       876,000.00       50,802.00       ค่าตอบแทน 53100000 14,450.00       
4,254,250.00    4,254,250.00    774,624.78     ค่าใช้สอย 53200000 551,922.00     
1,543,839.00    1,543,839.00    294,454.09     ค่าวสัดุ 53300000 76,440.00       
1,802,000.00    1,802,000.00    169,746.12     ค่าสาธารณูปโภค 53400000 972.00           

-                 -                 -                ค่าครุภัณฑ์ 54100000 -               
3,003,800.00    3,003,800.00    188,500.00     ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 54200000 188,500.00     
1,022,000.00    1,022,000.00    237,200.00     ค่าเงินอุดหนุน 56100000 79,200.00       

30,037,639.00   -                 30,037,639.00   6,220,907.85 รวม 2,247,682.86   
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

-                 -                ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 54200000 -               
-                 -                 - -               

30,037,639.00 - 30,037,639.00 6,220,907.85 รวม 2,247,682.86 

104,790.00     ลูกหนีเ้งินยมื 11041000 80,730.00       
-                ลูกหนีเ้งินยมืเงินสะสม 11047000 -               

30,084,186.00   100,000.00     ลูกหนีเ้งินยมืโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 -               
4,226,346.82    506,833.00     รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) 21010000 21,200.00       

(46,547.00)        606,606.19     เงนิรับฝาก (หมายเหตุ 3) 21040000 251,566.84     
-                

1,318,229.19  353,496.84    
7,539,137.04 2,601,179.70 

3,688,000.27    รายรับ รายจ่าย 1,555,906.08 

13,162,361.07 13,162,361.07 

(ลงชือ่)

จนถึงปัจจุบัน

รายการ รหัสบัญชีเงนิอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจ(บาท)

เกิดขึน้จริง 
(บาท)

รวมรายจ่าย
สูงกว่า

(ต่ ากว่า)

ผู้อ านวยการกองคลัง
(นางสุรีย ์ นาครินทร์)

ประมาณการ 
(บาท)

       รวม       
(บาท)

(ลงช่ือ) 
(นายสุรพล  บุญมี) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

(ลงช่ือ) 
(นางวิลัดดา เคร่งจริง) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

(ลงช่ือ) 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

(ลงช่ือ) 
(นายสุรพล  บุญมี) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 



หมวด/ประเภท/รายละเอียด รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริง

รายไดจ้ดัเก็บเอง 410000

หมวดภาษีอากร 411000

(1) ภาษโีรงเรือนและที่ดิน 411001 600,000.00         -                    
(2) ภาษบี ารุงท้องที่ 411002 60,000.00          -                    
(3) ภาษปีา้ย 411003 26,000.00          400.00               

รวม 686,000.00       400.00             
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 412000

(1) ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกบัใบอนญุาตการพนนั 412104 -                   

(2) ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 412106 15,000.00          36.00                

(3) ค่าธรรมเนยีมเกีย่วเกบ็และขนขยะมลูฝอย 412107 183,000.00         -                    

(4) ค่าธรรมเนยีมในการออกหนงัสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหนา่ยหรือ 412109 2,500.00            

(5) ค่าธรรมเนยีมก าจัดขยะมูลฝอย 412129 -                   37,300.00           

(6) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 412202 800.00              -                    

(7) ค่าปรับการผิดสัญญา 412210 -                   -                    

(8) ค่าใบอนญุาตประกอบการค้าส าหรับกจิการที่เปน็อนัตรายต่อสุขภาพ 412303 20,000.00          400.00               

(9) ค่าใบอนญุาตจัดตจัง้สถานที่จ าหนา่ยอาหารหรือสถานที่สะสม 412304 -                   -                    

อาหารในครัวเรือน หรือพื้นที่ใด ซ่ึงมพีื้นที่เกนิ 200 ตร.ม.

(10) ค่าใบอนญุาตเกีย่วกบัการควมคุมอาคาร 412307 -                   20.00                

(11) ค่าใบอนญุาตอืน่ ๆ 412399 -                   2,500.00            

รวม 221,300.00       40,256.00         

หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ 

(1) ดอกเบีย้ 413003 100,000.00         10,057.95           

รวม 100,000.00       10,057.95         

หมวดรายไดจ้ากสาธารณปูโภคและการพาณชิย ์ 

(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 414006 2,000,000.00      424,520.00         

รวม 2,000,000.00     424,520.00       

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็  

(1) ค่าขายแบบแปลน  415004 -                   3,000.00            

(2) ค่าถ่ายเอกสาร 415007 -                   50.00                

(3) รายได้เบด็เตล็ดอืน่ ๆ 415999 -                   170.00               

รวม -                 3,220.00           

 หมวด/ประเภท/รายละเอียด รหัส ประมาณการ รับจริง
รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บและจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 420000

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จา่ยเงิน

ณ วันที ่30 ธันวาคม 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวดัพระนครศรีอยธุยา หมายเหตุ 1 



หมวดภาษีจดัสรร 421000
(1) ภาษแีละค่าธรรมเนยีมรถยนต์และล้อเล่ือน 421001 -                    
(2) ภาษมีลูค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ (GF) 421002 7,300,000.00      1,785,821.67      
(3) ภาษมีลูค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (1/9) 421004 5,700,000.00      850,637.68         
(4) ภาษธีุรกจิเฉพาะ 421005 163,000.00         -                    
(5) ภาษสุีรา  421006 800,000.00         177,643.96         
(6) ภาษสีรรพสามิต 421007 1,500,000.00      450,572.55         
(7) ภาษยีาสูบ 421009 -                   -                    
(8) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนยีมตามกฎหมายว่าด้วยปา่ไม้ 421011 6,000.00            1,001.00            
(9) ค่าภาคหลวงแร่ 421012 20,000.00          -                    
(10) ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 421013 80,000.00          6,151.31            
(11) ค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนสิทธินติิกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 421015 1,000,000.00      117,133.00         
(12) ค่าภาษจีัดสรรอืน่ๆ 421999 -                    

รวม 16,569,000.00   3,388,961.17     
รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 430000
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 431000
(1) เงินอดุหนนุทั่วไป ส าหรับ อปท.ที่มกีารบริหารจัดการที่ดี 431001
(2) เงินอดุหนนุทั่วไป ส าหรับด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่และ 431002 10,507,886.00    1,371,075.00      

 ภารกจิถ่ายโอนเลือกท า
 - อดุหนนุทั่วไปตามอ านาจหนา้ที่และตามภารกจิถ่ายโอน -                    
 - อดุหนนุทั่วไปตามภารกจิถ่ายโอน สนบัสนนุอาหารเสริม (นม)ปฐมวัย 24,911.00           
 - อดุหนนุทั่วไปตามภารกจิถ่ายโอน สนบัสนนุอาหารเสริม (นม)(ปฐมศึกษา) 64,192.00           
 - อดุหนนุทั่วไปตามภารกจิถ่ายโอน สนบัสนนุอาหารกลางวัน(ปฐมวัย) 67,600.00           
 - อดุหนนุทั่วไปตามภารกจิถ่ายโอน สนบัสนนุอาหารกลางวัน(ปฐมศึกษา) 134,000.00         
 - อดุหนนุทั่วไปตามภารกจิถ่ายโอน ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา -                    
 - อดุหนนุทั่วไปตามภารกจิถ่ายโอน การบริการสาธารณสุข -                    

       - เงินอดุหนนุส าหรับเบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ -                   3,000.00            
       - เงินอดุหนนุส าหรับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ -                   1,219,600.00      
       - เงินอดุหนนุส าหรับเบีย้ยังชีพผู้พิการ -                   278,400.00         
       - เงินอดุหนนุส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าเงินเดือนพนกังาน) -                   60,960.00           
       - เงินอดุหนนุส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าจ้างชัว่คราว) -                   27,000.00           
       - เงินอดุหนนุส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าครองชีพ) 3,000.00            
       - เงินอดุหนนุส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าประกนัสังคม) -                   1,500.00            
       - เงินอดุหนนุส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(วัสดุส่ือการเรียนการสอน) -                   88,400.00           
       - เงินอดุหนนุส าหรับสูบน้ าพลังงานไฟฟ้า(ค่าจ้างชัว่คราว) -                   -                    
       - เงินอดุหนนุส าหรับสูบน้ าพลังงานไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า) -                   481,238.39         
       - เงินอดุหนนุส าหรับสูบน้ าพลังงานไฟฟ้า(ค่าซ่อมแซมแพสูบน้ า) -                   -                    
อดุหนนุเฉพาะกจิ(โครงการกอ่สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) -                   1,875,000.00      

รวม -                 5,699,876.39     

หห



รายการ รหัส ยอดยกมา รับ จ่าย คงเหลือ
 - โครงการก่อสร้างผนัง คสล.กันดิน หมู่ที ่6 21010000 9,367.00 - - 9,367.00 
 - ค่าจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจ ปี 60 21010000 - - - - 
 - ค่าตอบแทนครูดูแลเด็ก ปี 57-58 21010000 9,200.00 - 9,200.00 - 
 - ค่าครองชีพ พนจ.ครูดูแลเด็ก ปี 58 21010000 12,000.00 - 12,000.00 - 

30,567.00 - 21,200.00 9,367.00 

รายการ รหัส ยอดยกมา รับ จ่าย คงเหลือ
 - เงินภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 21040001 8,728.75      4,924.70      8,728.75      4,924.70      
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที ่5% 21040005 -             6.60           -             6.60           
 - ค่าส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที ่6% 21040005 7,923.18      129.36        -             8,052.54      
 - เงินประกันสัญญา 21040008 564,413.00  16,055.00    54,075.00    526,393.00  
 - เงินประกันสังคม 21040013 11,075.00    11,060.00    11,075.00    11,060.00    
 - เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น 21040015 -             167,459.34  167,459.34  -             
 - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 21040016 1,031,946.04 -             -             1,031,946.04 
 - เงินรับฝากอื่นๆโครงการสูบน้ าพลังงานไฟฟ้าฯ21040099 616.97        57,361.24    -             57,978.21    

 สมทบจากเกษตรกร หมู่ 5  
 - เงินรับฝากอื่นๆโครงการสูบน้ าพลังงานไฟฟ้าฯ21040099 -             63,297.50    -             63,297.50    

 สมทบจากเกษตรกร หมู่ 8  
 - เงินรับฝากอื่นๆค่าบริการทางการแพทย(์สปสช.)21040099 642.00        2,385.75      3,027.75      -             
 - เงินรับฝากอื่นๆค่าสนับสนุนโครงการ D.A.R.E21040099 -             -             -             -             
 - เงินรับฝากอื่นๆอุดหนุนทัว่ไปรอคืนกรม 21040099 7,201.00      -             7,201.00      -             

1,632,545.94 322,679.49  251,566.84  1,703,658.59 

รายละเอียดประกอบหมายเหต ุ3  ประเภทเงินรับฝาก ประจ าเดอืนธันวาคม 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
รายละเอียดประกอบหมายเหต ุ2 ประเภทรายจ่ายค้างจ่าย ประจ าเดอืนธันวาคม 2560



 

 รหัสบญัชี เดบติ เครดิต
เงินสด 11011000 -                             
เงินฝากธนาคารประเภท  - ออมทรัพย์   เลขที่ 103 - 0 - 14215 - 7 11012000 7,768,078.60                

 - ออมทรัพย์       เลขที่ 303 - 2 - 30379 - 0 11012000 334,661.11                  
 - ออมทรัพย์       เลขที่ 303 - 2 - 37682 - 0 11012000 312,446.04                  
 - ประจ า           เลขที่ 303 - 4 - 12113 - 2 11012002 331,411.85                  
 - ประจ า           เลขที่ 36119000826 - 4 11012002 4,415,763.47                
 - กระแสรายวัน เลขที่ 103 - 6 - 01375 - 8 11012003 -                             

ลูกหนี้เงินยืม 11041000 80,730.00                     
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 11042000 -                             
ลูกหนี้ภาษบี ารุงทอ้งที่ 11043002 9,319.73                      
ลูกหนี้ภาษปีา้ย 11043003 -                             
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าธรรมเนยีมขยะ) 11044000 2,100.00                      
ลูกหนี้เงินทนุโครงการเศรษฐกจิชุมชน 11045000 719,500.00                  
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) 21010000 9,367.00                      
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) 21040000 1,703,658.59                
เงินสะสม 31000000 2,515,507.01                
เงินทนุส ารองเงินสะสม 32000000 5,519,131.38                
รายรับ (หมายเหตุ 1) 40000000  10,447,254.67              
เงินอดุหนนุเฉพาะกจิ 44100000 -                             
งบกลาง 51100000 2,101,515.00                
เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 52100000 599,580.00                  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า 52200000 1,804,485.86                
ค่าตอบแทน 53100000 50,802.00                    
ค่าใช้สอย 53200000 774,624.78                  
ค่าวัสดุ 53300000 294,454.09                  
ค่าสาธารณูปโภค 53400000 169,746.12                  
ค่าครุภณัฑ์ 54100000 -                             
ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 54200000 188,500.00                  
ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง(อดุหนนุเฉพาะกจิ) 54200000 -                             
เงินอดุหนนุ 56100000 237,200.00                  

20,194,918.65            20,194,918.65            

#REF!

(นางสุรีย์  นาครินทร์)
 เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนกุ ผู้อ านวยการกองคลัง
          - เพื่อทราบ และได้ตรวจถูกต้องแล้ว                            

                ทราบ                                  ทราบ

 
  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  อ าเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบทดลอง 

ณ  วันที ่ 31 ธันวาคม 2560
 รายการ

      

(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

(นางวิลัดดา  เคร่งจริง) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

(นางสุรพล  บุญมี) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
















