า ถล บประมา
ประ อบ บประมา ราย ายประ าปี บประมา

ทานประธานสภาฯ ละสมา ิ สภาอ

อ

พ.ศ. 2560

ารบริหารสวน าบลนาไมไผ

บั นีถึ วลาที่ ะผบริหาร อ อ
ารบริหารสวน าบลนาไมไผ ะไ สนอรา อบั ั ิ บประมา ราย ายประ าปี อสภา
ารบริหารสวน าบลนาไมไผอี รั หนึ่ ะนัน ใน อ าสนี
ะผบริหารอ
ารบริหารสวน าบลนาไมไผ ึ อ ี ใหทานประธาน
ละสมา ิ ท ทานไ ทราบถึ สถานะ าร ลั ลอ นหลั าร ละ นวน ยบาย าร า นิน าร ในปี บประมา พ.ศ. 2560 ั อไปนี
1. สถานะ าร ลั
1.1 บประมา ราย ายทั่วไป
ในปี บประมา

พ.ศ.2559

วันที่ 30 ันยายน พ.ศ.2559 อ

รป

รอ สวนทอ ถิ่นมีสถานะ าร ิน ั นี

1.1.1 ินฝา ธนา าร านวน 28,491,961.49 บาท
1.1.2 ินสะสม านวน 7,372,867.08 บาท
1.1.3 ินทนสารอ

ินสะสม านวน 11,704,483.29 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 0.00 บาท

2559

วันที่ 30 ันยายน พ.ศ.2559

านวน 30,839,225.53 บาท ประ อบ วย

หมว ภาษีอา ร

านวน

132,569.85 บาท

หมว

านวน

335,801.71 บาท

านวน

160,115.67 บาท

านวน

112,960.00 บาท

ล็

านวน

38,963.00 บาท

า ทน

านวน

0.00 บาท

หมว ภาษี ั สรร

านวน

19,862,255.30 บาท

หมว

านวน

10,196,560.00 บาท

บ ลา

านวน

1,371,201.00 บาท

บบ ลา ร

านวน

10,770,702.00 บาท

บ า นิน าน

านวน

8,269,642.43 บาท

บล ทน

านวน

7,948,248.00 บาท

บราย ายอื่น

านวน

0.00 บาท

บ ินอ หนน

านวน

492,763.77 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 0

ร าร รวม 1,524,300.00 บาท

านวน 0.00 บาท

2. ารบริหาร บประมา
1 รายรับ ริ

าย านวน 4

ละ ารพา ิ ย

ินอ หนนทั่วไป

ินอ หนนที่รั บาลให ยระบวั ถประส

3 ราย าย ริ

านวน 20,547,302.60 บาท

านวน 28,852,557.20 บาท ประ อบ วย

4 ราย ายที่ าย า

ินอ หนนที่รั บาลให ยระบวั ถประส

5 ราย ายที่ าย า

ินสะสม านวน 2,539,225.00 บาท

6 ราย ายที่ าย า

ินทนสารอ

ินสะสม 0.00 บาท

านวน 17,782,327.28 บาท

