
รหัส เดือนน้ี
ประมาณการ เงนิอุดหนุนระบุ รวม เกิดขึน้จริง เกิดขึน้จริง

วัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ (บาท)

29,051,542.76  ยอดยกมา 35,041,108.54       
รายรับ (หมายเหตุ 1)

690,000.00       -                 690,000.00       3,011.24          ภาษีอากร 41100000 679.62                  
198,000.00       -                 198,000.00       43,252.10         ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 41200000 27,355.60              
300,000.00       -                 300,000.00       9,500.00          รายได้จากทรัพยสิ์น 41300000 500.00                  
100,000.00       -                 100,000.00       5,000.00          รายได้เบ็ดเตล็ด 41500000 5,000.00                

-                 -                 -                 850.00             รายได้จากทุน 41600000 -                       
27,529,000.00   -                 27,529,000.00   6,398,770.41     ภาษีจัดสรร 42100000 1,236,843.77          
18,634,000.00   -                 18,634,000.00   5,723,536.00     เงินอุดหนุนทัว่ไป 43100000 -                       
19,214,000.00   -                 19,214,000.00   4,509,240.00     เงินอุดหนุนทัว่ไประบุวตัถุประสงค์ 44000000 -                       

-                 -                 -                 -                 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 44100002 -                       
66,665,000.00  -                66,665,000.00  16,693,159.75  1,270,378.99         

7,500.00          ทรัพยสิ์นหมุนเวยีน (ค่าขายแบบแปลน) 11069999 -                       
-                 ลูกหนี ้- ภาษีโรงเรือนฯ 11043001 -                       

151.24             ลูกหนี ้- ภาษีบ ารุงท้องที่ 11043002 -                       
5,900.00          ลูกหนีเ้งินยมื เงินงบประมาณ 11041000 2,000.00                

200,000.00       ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 100,000.00            
-                 ลูกหนีเ้งินยมื เงินสะสม 11047000 -                       
-                 รายจ่ายค้างจ่าย 21010000 -                       
-                 รายจ่ายรอจ่าย 21020000 -                       

28,430.00         เงินสะสม 31000000 -                       
166,231.68       เงินรับฝาก หมายเหตุ 2 21040000 82,200.87              

17,101,372.67  รวมรายรับ 1,454,579.86         

บาท บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม
อ าเภอกุยบุรี  จังหวดัประจวบคีรีขันธ์

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2562 ประจ าเดือน ธนัวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน

รายการ
บัญชี

บาท (บาท)



รหัส เดือนน้ี
ประมาณการ เงนิอุดหนุนระบุ รวม เกิดขึน้จริง เกิดขึน้จริง

วัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ (บาท)

รายจ่าย
18,420,170.00   -                 18,420,170.00   4,558,903.20     งบกลาง 51000000 1,825,973.00          
2,875,800.00     -                 2,875,800.00     650,070.00       เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 52100000 216,690.00            

13,031,300.00   -                 13,031,300.00   2,505,434.00     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 52200000 834,714.00            
1,183,200.00     -                 1,183,200.00     15,031.00         ค่าตอบแทน 53100000 1,000.00                
6,513,530.00     -                 6,513,530.00     684,521.92       ค่าใช้สอย 53200000 66,060.00              
5,671,000.00     -                 5,671,000.00     209,230.00       ค่าวสัดุ 53300000 153,180.00            

620,000.00       -                 620,000.00       93,829.66         ค่าสาธารณูปโภค 53400000 33,721.43              
760,000.00       -                 760,000.00       -                 ค่าครุภัณฑ์ 54100000 -                       

12,740,000.00   -                 12,740,000.00   -                 ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 54200000 -                       
-                 -                 -                 -                 ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง (ก) -                       

20,000.00         -                 20,000.00         -                 รายจ่ายอืน่ ๆ 55100000 -                       
4,830,000.00     -                 4,830,000.00     1,065,000.00     เงินอุดหนุน 56100000 -                       

66,665,000.00  -                66,665,000.00  9,782,019.78   3,131,338.43         

-                 รายได้รัฐบาลค้างรับ 11042000 -                       
-                 เงินสะสม 31000000 -                       

172,164.23       เงินรับฝาก หมายเหตุ 2 21040000 71,228.55              
18,500.00         ลูกหนีเ้งินยมื เงินงบประมาณ 11041000 14,600.00              

200,000.00       ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 200,000.00            
-                 ลูกหนีเ้งินยมื เงินสะสม 11047000 -                       

4,237,694.00     รายจ่ายค้างจ่าย 21010000 1,335,984.00          
-                 รายจ่ายรอจ่าย 21020000 -                       
-                 ลูกหนี ้- ภาษบี ารุงท้องที ่(ค้างช าระยกไป 62) -                       

14,410,378.01  รวมรายจ่าย 4,753,150.98         
2,690,994.66   สูงกว่า 3,298,571.12-         

31,742,537.42   รายรับ                                      รายจ่าย 31,742,537.42       
(ต  ากว่า)
ยอดยกไป

จนถึงปัจจุบัน

รายการ
บัญชี

บาท (บาท) บาท บาท

ลงช่ือ....................................
(นางพรพรรณ กุญแจนาค)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ลงช่ือ...........................................
(นายนิกร  กลิ่นเกลี้ยง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม

ลงช่ือ...........................................
(นายบุญรอด  เขียวเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม

ลงช่ือ....................................
(นางพรพรรณ กุญแจนาค)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ลงช่ือ...........................................
(นายนิกร  กลิ่นเกลี้ยง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม

ลงช่ือ...........................................
(นายบุญรอด  เขียวเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม



ส่งคืนเงินยมื
ส่งคืนเงินยมื
ส่งคืนเงินยมื



สัญญายมื
สัญญายมื
สัญญายมื

-                 


