า ถล บประมา
ประ อบ บประมา ราย ายประ าปี บประมา

ทานประธานสภาฯ ละสมา ิ สภาอ

ารบริหารสวน าบล

พ.ศ. 2562

ริ รมย

บั นีถึ วลาที่ ะผบริหาร อ อ
ารบริหารสวน าบล
ริ รมย ะไ สนอรา อบั ั ิ บประมา ราย ายประ าปี อสภา
อ
ารบริหารสวน าบล
ริ รมยอี รั หนึ่ ะนัน ใน อ าสนี
ะผบริหารอ
ารบริหารสวน าบล
ริ รมย ึ อ ี ใหทาน
ประธาน ละสมา ิ ท ทานไ ทราบถึ สถานะ าร ลั ลอ นหลั าร ละ นวน ยบาย าร า นิน าร ในปี บประมา พ.ศ. 2562 ั อไป
นี
1. สถานะ าร ลั
1.1 บประมา ราย ายทั่วไป
ในปี บประมา

พ.ศ.2561

วันที่ 30 ันยายน พ.ศ.2561 อ

รป

รอ สวนทอ ถิ่นมีสถานะ าร ิน ั นี

1.1.1 ินฝา ธนา าร านวน 34,344,241.53 บาท
1.1.2 ินสะสม านวน 15,448,514.77 บาท
1.1.3 ินทนสารอ

ินสะสม านวน 9,806,283.37 บาท

1.1.4 ราย ารที่ไ

ัน ินไว บบ อหนีผ พัน ละยั ไมไ บิ

1.1.5 ราย ารที่ไ

ัน ินไว ยยั ไมไ

1.2 ิน

า

ในปี บประมา

ร าร รวม 1,177,352.56 บาท

2561

วันที่ 30 ันยายน พ.ศ.2561

านวน 37,629,650.51 บาท ประ อบ วย

หมว ภาษีอา ร

านวน

993,669.74 บาท

หมว

านวน

213,181.75 บาท

านวน

103,595.06 บาท

านวน

0.00 บาท

ล็

านวน

431.94 บาท

า ทน

านวน

0.00 บาท

หมว ภาษี ั สรร

านวน

16,028,752.02 บาท

หมว

านวน

20,290,020.00 บาท

บ ลา

านวน

11,973,666.88 บาท

บบ ลา ร

านวน

9,023,927.51 บาท

บ า นิน าน

านวน

4,576,305.70 บาท

บล ทน

านวน

1,145,820.00 บาท

บราย ายอื่น

านวน

0.00 บาท

บ ินอ หนน

านวน

2,297,786.62 บาท

าธรรม นียม าปรับ ละใบอน า

หมว รายไ

า ทรัพยสิน

หมว รายไ

า สาธาร ป ภ

หมว รายไ บ็
หมว รายไ

2

อหนีผ พัน านวน 9

ร าร รวม 746,648.10 บาท

านวน 0.00 บาท

2. ารบริหาร บประมา
1 รายรับ ริ

าย านวน 11

ละ ารพา ิ ย

ินอ หนนทั่วไป

ินอ หนนที่รั บาลให ยระบวั ถประส

3 ราย าย ริ

านวน 4,891,960.81 บาท

านวน 29,017,506.71 บาท ประ อบ วย

4 ราย ายที่ าย า

ินอ หนนที่รั บาลให ยระบวั ถประส

5 ราย ายที่ าย า

ินสะสม านวน 504,890.97 บาท

6 ราย ายที่ าย า

ินทนสารอ

7 ราย ายที่ าย า

ิน

ินสะสม านวน 0.00 บาท

านวน 0.00 บาท

านวน 2,482,263.56 บาท

