า ถล บประมา
ประ อบ บประมา ราย ายประ าปี บประมา

ทานประธานสภาฯ ละสมา ิ สภาอ

อ

พ.ศ. 2563

ารบริหารสวน าบลลา ห า

บั นีถึ วลาที่ ะผบริหาร อ อ
ารบริหารสวน าบลลา ห า ะไ สนอรา อบั ั ิ บประมา ราย ายประ าปี อสภา
ารบริหารสวน าบลลา ห าอี รั หนึ่ ะนัน ใน อ าสนี
ะผบริหารอ
ารบริหารสวน าบลลา ห า ึ 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 7 สิ หา ม พ.ศ.2562 อ

รป

รอ สวนทอ ถิ่นมีสถานะ าร ิน ั นี

1.1.1 ินฝา ธนา าร านวน 124,099,196.11 บาท
1.1.2 ินสะสม านวน 36,678,442.11 บาท
1.1.3 ินทนสารอ

ินสะสม านวน 37,574,460.50 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 4,165,531.00 บาท

2562

วันที่ 7 สิ หา ม พ.ศ.2562

านวน 77,334,027.43 บาท ประ อบ วย

หมว ภาษีอา ร

านวน

883,933.23 บาท

หมว

านวน

182,717.10 บาท

านวน

1,248,517.30 บาท

านวน

0.00 บาท

ล็

านวน

183,864.00 บาท

า ทน

านวน

0.00 บาท

หมว ภาษี ั สรร

านวน

38,399,424.92 บาท

หมว

านวน

36,435,570.88 บาท

บ ลา

านวน

10,454,877.00 บาท

บบ ลา ร

านวน

12,037,465.00 บาท

บ า นิน าน

านวน

10,782,304.39 บาท

บล ทน

านวน

5,530,061.00 บาท

บราย ายอื่น

านวน

0.00 บาท

บ ินอ หนน

านวน

2,333,454.00 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 36

ร าร รวม 4,696,300.00 บาท

านวน 0.00 บาท

2. ารบริหาร บประมา
1 รายรับ ริ

าย านวน 20

ละ ารพา ิ ย

ินอ หนนทั่วไป

ินอ หนนที่รั บาลให ยระบวั ถประส

3 ราย าย ริ

านวน 3,871,950.00 บาท

านวน 41,138,161.39 บาท ประ อบ วย

4 ราย ายที่ าย า

ินอ หนนที่รั บาลให ยระบวั ถประส

5 ราย ายที่ าย า

ินสะสม านวน 158,400.00 บาท

6 ราย ายที่ าย า

ินทนสารอ

7 ราย ายที่ าย า

ิน

ินสะสม านวน 0.00 บาท

านวน 0.00 บาท

านวน 3,942,540.00 บาท

