
19,542,125.85           1,383,799.88               

56,316,409.85          รวมรายรับ 8,718,456.82              

1,900,888.00             ลูกหน้ีเงินยืมสะสม 1,111,188.00               

-                          บัญชีรายจายคางจาย(หมายเหตุ 3) -                            

-                          บัญชีรายจายรอจาย(หมายเหตุ 4) -                            

343,164.00               ลูกหน้ีเงินยืมงบประมาณ 6,352.00                     

-                          สํารองรายรับ -                            

-                          กองทุนสํารองเงินสะสม -                            

3,735,693.85             เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1) 265,459.88                 

-                          เงินสะสม -                            

13,562,380.00           เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(หมายเหตุ2) 800.00                       

-                          เงินอุดหนุนท่ัวไปฝากจังหวัด -                            

8,863,000.00      7,371,029.00             เงินอุดหนุน -                            

40,000,000.00   36,774,284.00          7,334,656.94              

-                   -                          รายไดจากทุน -                            

30,275,000.00    28,312,412.08           ภาษีจัดสรร 7,195,388.86               

-                   -                          รายไดจากสาธารณูปโภคฯ -                            

92,200.00          174,160.00               รายไดเบ็ดเตล็ด 1,400.00                     

196,300.00        156,907.40               คาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต 17,530.00                   

400,000.00        593,083.24               รายไดจากทรัพยสิน 118,540.87                 

173,500.00        166,692.28               ภาษีอากร 1,797.21                     

ประมาณการ (บาท) เกิดขึ้นจริง  (บาท) เกิดขึ้นจริง  (บาท)

42,267,392.80           ยอดยกมา 42,793,340.65             

รหัสบัญชีรายการ

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ ปงบประมาณ  2557

ประจําเดือน กรกฎาคม 2557

จนถึงปจจุบัน เดือนนี้

รายรับ 

อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี

รายงานรับ-จายเงินสด
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(ลงช่ือ) พันจาตร.ี...............................ตรวจสอบถูกตอง

                        (อภิชาติ  จันโทศร)ี

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองออ       นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองออ

(ลงฃื่อ)............................ผูรายงาน

(นางสุภิดาว  คุณความด)ี

ผูอํานวยการกองคลัง

    (ลงชื่อ)....................................อนุมัติ

           (นางสงา  พิมพศรี)

43,259,088.49          ยอดยกไป 43,259,088.49            

(ต่ํากวา)

991,695.69               สูงกวา 465,747.84                 

รายรับ              รายจาย

30,549,043.70           1,949,711.70               

55,324,714.16          รวมรายจาย 8,252,708.98              

1,982,808.00             ลูกหน้ีเงินยืมสะสม 126,350.00                 

-                          -                            

381,894.00               ลูกหน้ีเงินยืมงบประมาณ 31,430.00                   

1,622,811.00             บัญชีรายจายรอจาย (หมายเหตุ 4) -                            

10,367,500.00           เงินสะสม -                            

3,539,680.70             เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1) 249,643.70                 

-                          บัญชีรายจางคางจาย(หมายเหตุ 3) -                            

12,654,350.00           เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(หมายเหตุ 2) 1,542,288.00               

-                   

40,000,000.00   24,775,670.46          6,302,997.28              

-                   -                          รายจายอ่ืน -                            

3,197,500.00      1,894,000.00             เงินอุดหนุน 779,000.00                 

2,779,000.00      2,015,299.00             คาครุภัณฑ 60,500.00                   

7,338,500.00      6,164,234.00             คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 3,912,800.00               

4,130,260.00      2,409,257.70             คาวัสดุ 422,157.25                 

351,000.00        203,149.39               คาสาธารณูปโภค 34,249.28                   

2,736,430.00      272,434.25               คาตอบแทน 28,699.25                   

5,191,450.00      2,556,493.32             คาใชสอย 83,632.00                   

2,315,160.00      1,940,100.00             เงินเดือน (ฝายการเมือง) 194,010.00                 

9,002,660.00      5,843,729.00             เงินเดือน (ฝายประจํา) 562,764.00                 

รายจาย

2,958,040.00      1,476,973.80             งบกลาง 225,185.50                 

จนถึงปจจุบัน เดือนนี้

ประมาณการ (บาท) เกิดขึ้นจริง (บาท) เกิดขึ้นจริง (บาท)
รายการ รหัสบัญชี



เงินรับ

43,147.02         

12,030.00         

38,400.00         

148,919.07       

-                  

-                  

-                  

94.45               

113.34             

-                  

18,202.00         

4,554.00           

265,459.88      

(ลงช่ือ) พันจาตร.ี...............................ตรวจสอบถูกตอง    (ลงชื่อ)....................................อนุมัติ

        (อภิชาติ  จันโทศร)ี            (นางสงา  พิมพศรี)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองออ       นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองออ

(ลงฃื่อ)............................ผูรายงาน

(นางสุภิดาว  คุณความดี

ผูอํานวยการกองคลัง

เงินคาสงเคราะหรายศพ ช.พ.ค. 4,554.00                     

249,643.70                

สวนลดภาษีบํารุงทองท่ี 6% -                            

เงินอุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารฯ 15,900.00                   

เงินประกันสังคม 18,202.00                   

กองทุนโรคพิษสุนัขบา -                            

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน -                            

คาใชจายภาษีบํารุงทองท่ี 5% -                            

สินเช่ือ ธ.กรุงไทย 38,400.00                   

สินเช่ือ ธ.ออมสิน 148,919.07                 

หลักประกันซอง -                            

รายการ เงินจาย

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 23,668.63                   

เงินประกันสัญญา -                            

หมายเหตุ  1  ประกอบรายงาน  รับ-จาย เงินสด

วันท่ี   31 กรกฎาคม 2557

บัญชีเงินรับฝาก



เงินรับ

800.00             

-                  

เงินเดือนครู ผดด. -                  

เงินเพ่ิมตาง ๆ ครู ผดด. -                  

คาตอบแทนพนักงานจาง ผดด. -                  

เงินเพ่ิมตาง ๆ พนักงานจาง ผดด. -                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

800.00            

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองออ       นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองออ

(ลงฃื่อ)............................ผูรายงาน

(นางสุภิดาว  คุณความดี

ผูอํานวยการกองคลัง

(ลงช่ือ) พันจาตร.ี...............................ตรวจสอบถูกตอง            (ลงชื่อ)....................................อนุมัติ

          (อภิชาติ  จันโทศร)ี            (นางสงา  พิมพศรี)

โครงการไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยื -                            

1,542,288.00              

วัสดุสื่อการเรียนการสอน ศพด. -                            

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรครู ผดด. -                            

ทุนการศึกษาฯ -                            

สนับสนุนบริการสาธารณสุขฯ -                            

อุดหนุนคาวัสดุการเรียนการสอน -                            

อุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวฯ -                            

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด -                            

525,680.00                 

88,300.00                   

381,420.00                 

111,420.00                 

เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจาง ผดด. 4,368.00                     

บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการ เงินจาย

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 383,100.00                 

เบ้ียยังชีพคนพิการ 48,000.00                   

หมายเหตุ  2 ประกอบรายงาน  รับ-จาย เงินสด

วันท่ี   31 กรกฎาคม 2557






