า ถล บประมา
ประ อบ บประมา ราย ายประ าปี บประมา

ทานประธานสภาฯ ละสมา ิ สภาอ

พ.ศ. 2562

ารบริหารสวน าบลศาลายา

บั นีถึ วลาที่ ะผบริหาร อ อ
ารบริหารสวน าบลศาลายา ะไ สนอรา อบั ั ิ บประมา ราย ายประ าปี อสภา
อ
ารบริหารสวน าบลศาลายาอี รั หนึ่ ะนัน ใน อ าสนี
ะผบริหารอ
ารบริหารสวน าบลศาลายา ึ อ ี ใหทานประธาน ละ
สมา ิ ท ทานไ ทราบถึ สถานะ าร ลั ลอ นหลั าร ละ นวน ยบาย าร า นิน าร ในปี บประมา พ.ศ. 2562 ั อไปนี
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 97,584,565.05 บาท
1.1.2 ินสะสม านวน 25,674,452.39 บาท
1.1.3 ินทนสารอ

ินสะสม านวน 26,536,951.66 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 2,610,675.56 บาท

2561

วันที่ 30 ันยายน พ.ศ.2561

านวน 94,178,581.84 บาท ประ อบ วย

หมว ภาษีอา ร

านวน

11,089,734.80 บาท

หมว

านวน

2,250,200.20 บาท

านวน

869,035.56 บาท

านวน

1,071,104.00 บาท

ล็

านวน

38,503.00 บาท

า ทน

านวน

6,500.00 บาท

หมว ภาษี ั สรร

านวน

54,109,202.28 บาท

หมว

านวน

24,744,302.00 บาท

บ ลา

านวน

9,801,634.28 บาท

บบ ลา ร

านวน

15,821,018.00 บาท

บ า นิน าน

านวน

15,780,350.10 บาท

บล ทน

านวน

5,136,592.67 บาท

บราย ายอื่น

านวน

0.00 บาท

บ ินอ หนน

านวน

8,940,654.54 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 14

ร าร รวม 2,922,000.00 บาท

านวน 0.00 บาท

2. ารบริหาร บประมา
1 รายรับ ริ

าย านวน 2

ละ ารพา ิ ย

ินอ หนนทั่วไป

ินอ หนนที่รั บาลให ยระบวั ถประส

3 ราย าย ริ

านวน 1,437,621.00 บาท

านวน 55,480,249.59 บาท ประ อบ วย

4 ราย ายที่ าย า

ินอ หนนที่รั บาลให ยระบวั ถประส

5 ราย ายที่ าย า

ินสะสม านวน 8,164,213.00 บาท

6 ราย ายที่ าย า

ินทนสารอ

7 ราย ายที่ าย า

ิน

ินสะสม านวน 0.00 บาท

านวน 0.00 บาท

านวน 1,383,656.50 บาท

