า ถล บประมา
ประ อบ บประมา ราย ายประ าปี บประมา

ทานประธานสภาฯ ละสมา ิ สภาอ

อ

พ.ศ. 2563

ารบริหารสวน าบลบานหนน

บั นีถึ วลาที่ ะผบริหาร อ อ
ารบริหารสวน าบลบานหนน ะไ สนอรา อบั ั ิ บประมา ราย ายประ าปี อสภา
ารบริหารสวน าบลบานหนนอี รั หนึ่ ะนัน ใน อ าสนี
ะผบริหารอ
ารบริหารสวน าบลบานหนน ึ อ ี ใหทานประธาน
ละสมา ิ ท ทานไ ทราบถึ สถานะ าร ลั ลอ นหลั าร ละ นวน ยบาย าร า นิน าร ในปี บประมา พ.ศ. 2563 ั อไปนี
1. สถานะ าร ลั
1.1 บประมา ราย ายทั่วไป
ในปี บประมา

พ.ศ.2562

วันที่ 8 สิ หา ม พ.ศ.2562 อ

รป

รอ สวนทอ ถิ่นมีสถานะ าร ิน ั นี

1.1.1 ินฝา ธนา าร านวน 32,791,024.41 บาท
1.1.2 ินสะสม านวน 10,492,154.64 บาท
1.1.3 ินทนสารอ

ินสะสม านวน 13,952,743.03 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 289,203.53 บาท

2562

วันที่ 8 สิ หา ม พ.ศ.2562

านวน 30,286,255.30 บาท ประ อบ วย

หมว ภาษีอา ร

านวน

250,396.73 บาท

หมว

านวน

275,922.00 บาท

านวน

72,244.27 บาท

านวน

0.00 บาท

ล็

านวน

17,748.00 บาท

า ทน

านวน

0.00 บาท

หมว ภาษี ั สรร

านวน

13,081,744.32 บาท

หมว

านวน

16,588,199.98 บาท

บ ลา

านวน

10,573,169.25 บาท

บบ ลา ร

านวน

8,912,489.82 บาท

บ า นิน าน

านวน

2,765,397.66 บาท

บล ทน

านวน

258,900.00 บาท

บราย ายอื่น

านวน

0.00 บาท

บ ินอ หนน

านวน

665,000.00 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 12

ร าร รวม 0.00 บาท

านวน 0.00 บาท

2. ารบริหาร บประมา
1 รายรับ ริ

าย านวน 0

ละ ารพา ิ ย

ินอ หนนทั่วไป

ินอ หนนที่รั บาลให ยระบวั ถประส

3 ราย าย ริ

านวน 117,600.00 บาท

านวน 23,174,956.73 บาท ประ อบ วย

4 ราย ายที่ าย า

ินอ หนนที่รั บาลให ยระบวั ถประส

5 ราย ายที่ าย า

ินสะสม านวน 2,492,750.23 บาท

6 ราย ายที่ าย า

ินทนสารอ

7 ราย ายที่ าย า

ิน

ินสะสม านวน 0.00 บาท

านวน 0.00 บาท

านวน 27,600.00 บาท

