อ. ควนขนุน
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รำยงำนรับ - จ่ำยเงิน
ปี งบประมำณ 2565 ประจำเดือน มกรำคม
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง
รำยกำร
จนถึงปัจจุบน
ั (บำท)
55,944,082.11 ยอดยกมำ
รำยรับ (หมำยเหตุ 1)
15,246.28 รำยได้ภำษี
124,162.22 รำยได้อำกร
4,764.63 รำยได้คำ่ ธรรมเนียม
930.00 รำยได้ใบอนุญำต
40,670.00 รำยได้จำกค่ำเช่ำ
80,616.13 รำยได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล
292,559.00 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร
ื่
54,139.00 รำยได้อน
7,269,377.25 รำยได้ภำษี จดั สรร
่
13,681,413.50 รำยได้ทีร่ ฐั บำลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
รวม
21,563,878.01
11,880.00 ลูกหนี้หมุนเวียนและรำยได้คำ้ งรับ
1,185,393.50 สินค้ำและวัสดุคงเหลือ
2,000.00 ครุภ ัณฑ์
1,577,535.71 เจ้ำหนี้
ื่
3,363,049.40 เจ้ำหนี้อน
9,989,696.30 ค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำย
1,315,609.28 เงินรับฝำก
62,922.90 เงินสะสม
2,483.70 เงินทุนสำรองเงินสะสม
รวม
17,510,570.79
รวมรำยรับ
39,074,448.80
รำยจ่ำย (หมำยเหตุ 2)
6,286,490.02 ค่ำใช้จำ่ ยบุคลำกร
3,900.00 ค่ำใช้จำ่ ยด้ำนกำรฝึ กอบรม
17,390.00 ค่ำใช้จำ่ ยเดินทำง
2,392,142.30 ค่ำตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสำธำรณู ปโภค
7,529,633.32 ค่ำใช้จำ่ ยเงินอุดหนุน
15,053.00 ค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับภัยพิบตั ิ
ื่
1,120,540.47 ค่ำใช้จำ่ ยระหว่ำงหน่ วยงำนกรณี อน
่
250,000.00 ค่ำใช้จำ่ ยอืน
รวม
17,615,149.11
28,680.00 ลูกหนี้หมุนเวียนและรำยได้คำ้ งรับ
658,889.00 สินค้ำและวัสดุคงเหลือ
625,933.05 เงินลงทุนระยะยำว
1,398,214.51 เจ้ำหนี้
ื่
3,363,049.40 เจ้ำหนี้อน
10,001,183.66 ค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำย
1,313,909.28 เงินรับฝำก
1,700.00 เงินสะสม
300.00 เงินทุนสำรองเงินสะสม
รวม
17,391,858.90
รวมรำยจ่ำย
35,007,008.01
รำยรับสูงกว่ำ (ต่ำ กว่ำ) รำยจ่ำย
4,067,440.79
ยอดยกไป
60,011,522.90

รหัสบัญชี

4401010000.000
4401020000.000
4401030000.000
4401050000.000
4401060000.000
4401070000.000
4401090000.000
4401100000.000
4402010000.000
4403000000.000
1102000000.000
1105000000.000
1206000000.000
2101000000.000
2101020000.000
2102000000.000
2111000000.000
3102010101.001
3102010101.002

5101000000.000
5102000000.000
5103000000.000
5104000000.000
5107000000.000
5205000000.000
5210000000.000
5212000000.000
1102000000.000
1105000000.000
1203000000.000
2101000000.000
2101020000.000
2102000000.000
2111000000.000
3102010101.001
3102010101.002

ไม่สำมำรถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจำกเป็ นไปตำมกำรบันทึกบัญชีมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐ

จำนวนเงินเดือนนี้
ที่เกิดขึ้นจริง (บำท)
59,583,962.49
15,246.28
1,650.00
1,490.00
20.00
13,305.00
74,657.06
64,840.00
14,350.00
2,037,773.27
2,961,954.00
5,185,285.61
10,280.00
25,794.00
2,000.00
757,090.34
806,384.92
2,238,629.06
257,890.63
9,080.00
4,107,148.95
9,292,434.56
1,259,701.02
3,900.00
17,390.00
373,765.01
2,361,233.32
2,800.00
317,286.16
250,000.00
4,586,075.51
18,400.00
175,070.00
780,727.14
806,384.92
2,238,625.95
257,590.63
1,700.00
300.00
4,278,798.64
8,864,874.15
427,560.41
60,011,522.90
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(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
ชือ
่ บัญชี

รหัสบัญชี

รายได้ภาษี
รายได้ภาษี ป้าย
รายได้ภาษี ทีด
่ น
ิ และสิง่ ปลูกสร้าง

รับจริง

4401010103.001

9,066.00

4401010104.001

6,180.28

รวม รายได้ภาษี

15,246.28

รายได้อากร
รายได้อากรการฆ่าสัตว์

4401020101.001

5,940.00

รายได้อากรรังนกอีแอ่น

4401020102.001

118,222.22

รวม รายได้อากร
รายได้ค่าธรรมเนี ยม
รายได้คา่ ธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา

124,162.22
4401030103.001

746.90

รายได้คา่ ธรรมเนียมเกีย่ วกับการควบคุมอาคาร

4401030105.001

737.73

รายได้คา่ ธรรมเนียมเกีย่ วกับทะเบียนพาณิชย์

4401030127.001

90.00

รายได้คา่ ธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง

4401030130.001

1,840.00

รายได้คา่ ธรรมเนียมอืน
่

4401030199.001

1,350.00

รวม รายได้ค่าธรรมเนียม
รายได้ใบอนุ ญาต
รายได้คา่ ใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
รายได้คา่ ใบอนุญาตเกีย่ วกับการควบคุมอาคาร

4,764.63
4401050103.001

250.00

4401050107.001

680.00

รวม รายได้ใบอนุ ญาต
รายได้จากค่าเช่า
รายได้คา่ เช่าทีด
่ น
ิ
รายได้คา่ เช่าหรือบริการ

930.00
4401060101.001

10,000.00

4401060102.001

30,670.00

รวม รายได้จากค่าเช่า
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากทีส
่ ถาบันการเงิน
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน

40,670.00
4401070101.001

74,657.06

4401070102.001

5,959.07

รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากประปา

80,616.13
4401090101.001

รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

292,559.00
292,559.00

รายได้อน
ื่
รายได้จากการบริจาค

4401100103.001

6,300.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอืน
่ ๆ

4401100199.001

47,839.00

รวม รายได้อน
ื่
รายได้ภาษี จดั สรร
รายได้ภาษี รถยนต์

54,139.00
4402010101.001

153,617.71

รายได้ภาษี มลู ค่าเพิม
่ ตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ

4402010102.001

3,660,126.43

รายได้ภาษี มลู ค่าเพิม
่ ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ

4402010104.001

1,184,868.57

รายได้ภาษี ธุรกิจเฉพาะ

4402010105.001

21,460.46

รายได้ภาษี สรรพสามิต

4402010106.001

2,029,978.63
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เทศบาลตาบลนาขยาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
รายได้คา่ ภาคหลวงแร่

4402010110.001

15,163.40

รายได้คา่ ภาคหลวงปิ โตรเลียม

4402010111.001

25,589.05

รายได้คา่ ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตก
ิ รรมตามประมวลกฎหมายทีด
่ น
ิ

4402010113.001

178,573.00

รวม รายได้ภาษี จดั สรร
รายได้ที่รฐั บาลอุดหนุ นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป

7,269,377.25
4403010101.001

รวม รายได้ที่รฐั บาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทัง้ สิน
้
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็ นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

13,681,413.50
13,681,413.50
21,563,878.01
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(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
ชือ
่ บัญชี

รหัสบัญชี

จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
เงินเดือนและค่าจ้าง
เงินเดือน

5101010101.001

2,777,923.02

เงินประจาตาแหน่ ง

5101010103.001

84,000.00

เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)

5101010199.001

874,880.00

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่

5101010199.002

1,004,495.00

เงินค่าครองชีพ

5104040108.001

68,405.00

รวม เงินเดือนและค่าจ้าง

4,809,703.02

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอืน
่
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

5101020106.001

40,596.00

ค่าเช่าบ้าน

5101020108.001

55,000.00

เงินเพิม
่

5101020114.001

50,800.00

เงินสมทบ กบท.

5101020199.001

663,696.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

5101020199.002

6,486.00

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอืน
่

816,578.00

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา
เงินช่วยการศึกษาบุตร

5101030101.001

33,168.00

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

33,168.00

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล

33,168.00

ค่าบาเหน็ จบานาญ
บาเหน็ จบานาญ
เงินบาเหน็ จ

5101040106.001

627,041.00

รวม บาเหน็จบานาญ

627,041.00

รวม ค่าบาเหน็ จบานาญ

627,041.00

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร

6,286,490.02

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึ กอบรม
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึ กอบรม ภายในประเทศ
ค่าใช้จา่ ยด้านการฝึ กอบรม- ในประเทศ

5102010199.001

3,900.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึ กอบรม ภายในประเทศ

3,900.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึ กอบรม

3,900.00

ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ

5103010102.001

1,520.00

ค่าทีพ
่ กั - ในประเทศ

5103010103.001

4,800.00

ค่าใช้จา่ ยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ

5103010199.001

11,070.00

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ

17,390.00

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง

17,390.00
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(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณู ปโภค
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ
ค่าวัสดุใช้ไป

5104010104.001

1,182,203.50

ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา

5104010107.001

85,035.00

ค่าเชื้อเพลิง

5104010110.001

91,133.15

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก

5104010112.001

259,750.00

ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่ วยงานภาครัฐ

5104010113.001

80,475.00

รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

1,698,596.65

ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า

5104020101.001

121,435.02

ค่าโทรศัพท์

5104020105.001

479.36

ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

5104020106.001

26,065.20

ค่าบริการไปรษณี ย์

5104020107.001

1,846.00

รวม ค่าสาธารณู ปโภค

149,825.58

ค่าใช้สอยอืน
่ ๆ
ค่าใช้สอยอืน
่ ๆ
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ

5104030205.001

497,994.07

ค่าประชาสัมพันธ์

5104030219.001

4,450.00

ค่าใช้สอยอืน
่ ๆ

5104030299.001

16,076.00

รวม ค่าใช้สอยอืน
่ ๆ

518,520.07

รวม ค่าใช้สอยอืน
่ ๆ

518,520.07

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนอืน
่

5104040199.001

25,200.00

รวม ค่าตอบแทน

25,200.00

รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณู ปโภค

2,392,142.30

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุ น
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุ น - เพือ
่ การดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยอุดหนุน - หน่ วยงานภาครัฐ

5107010101.001

1,354,933.32

ค่าใช้จา่ ยสวัสดิการของรัฐบาล

5107010114.001

6,174,700.00

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพือ
่ การดาเนินงาน

7,529,633.32

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

7,529,633.32

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบตั ิ
ค่าใช้จา่ ยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

5205010101.001
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบตั ิ

15,053.00
15,053.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่ วยงานกรณี อน
ื่
ค่าใช้จา่ ยระหว่างหน่ วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

5210010121.005

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่ วยงานกรณี อน
ื่

1,120,540.47
1,120,540.47

ค่าใช้จ่ายอืน
่
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่

5212010199.002

250,000.00

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/2/2565 12:42
อ. ควนขนุน
จ. พัทลุง

หน้า : 1/1

เทศบาลตาบลนาขยาด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
รวม ค่าใช้จ่ายอืน
่

250,000.00

รวมทัง้ สิน
้

17,615,149.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็ นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

