ประกาศองค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลบัวทอง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนิน งานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๑
ตั้งแต่ (ตุล าคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ด้ว ยองค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลบัว ทอง ได้ด ำเนิน การจัด ทำรายงานแสดงผลการดำเนิน งาน
รายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ร) ประจำเดือ น ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
และแก้ไขเพื่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ
ลำเนารายงานงบการเงินแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส โดยเปิดเผยให้ประซาขนทราบ ณ ลำนักงาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องลิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงาน นั้น
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ได้ด ำเนิน การจัด ทำงบการเงิน ประจำไตรมาสที่ ๑
ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอีย ด
ปรากฏ ตามเอกสารที่ได้แนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันท ี่! ]^ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธนรฒน จากธนรมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
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องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลบัว ทอง

ราษงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายการ
เรนลต

0.00

ฟ้น ฝากกระหรางการคเห์

0.00

ธนาคารกรุงไหย จำที่ด (มหาชน) สาขาถนนธาน

ประเภทออมทรัพย์ บัญป็เลขที่ 284-0-05987-8

945,584.58

ธนาคารกรุงไทย จำศต (มหาชน) สาชน)ริรัม ย'

ประเภทออมทรัพย์ นัญป็เลขที่ 308-0-03789-8

6,728,544.29

ธนาคารเฟ้อ การเกษตรและลหกรพ'การเกษตร สาขาบฺริริมย'

ประเภทออมทรัพย์ บัญที่เลขที่ 040-2-59702-5

4,445,079.23

รวม

12,119,208.10

องค์การบริ'พารส่วนตำบลบัวทอง
งบแสดงผลการตำเนิน งานจ่ายจากเงิน รายรับ เงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม
ประจ่าไตรมาสที่"1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 รนวาคม 2564
รายการ/หมวด

ประมาณการ

รายจ่าย
12,614,080.00
งบกลาง
2.916.720.00
เงินเดิอน (ฝ่ายการเม็อง)
13,284,820.00
เงินเดิอน (ฝ่ายประจำ)
2,853,610.00
ค่าตอบแทน
4,730.350.00
ค่าใช้ลอย
1,822.234.00
ค่าวัสดุ
420,500.00
ค่าสาธารณูปโภค
421,400.00
ค่าครุภัณฑ์
4,763,086.00
ค่าทดินและส์งก่อสรัาง
1,652,200.00
เง๊นอุดหบุน
รวมรายจ่าย 45,479.000.00
รายรับ
45,000.00
r าษีอากร
ค ่า ธรรม 1■ นยม ค่า ปรับ และ
40.950.00
121,000.00
รายได้จากทรัพย์สิน
90,050.00
รายได้เ'บดเตร็ด
1,000.00
รายได้จากทุบ
19,931,๓0.00
ภาษีจัดสรร
25,250,000.00
เงินอุดหบุนทั่วไป

รายจ่ายจากพบ
งบประมาณ

รายจ่ายพิบ
อุ?เหบุบ

รายจ่ายจาก
พํบสะลม

รวม

3,048.194.00

3,048,194.00

-

-

2,981,209.00
536,119.00
1,137,096.91
115,518.52
95,272.42
_

-

-

-

-

355,950.00
8,269,359.85

-

.

2,981..209.00
536,119.00
1,137,096.91
115,518.52
95,272.42
4,763,086.00
355.950.๓
8,269,359.85

-

-

44,960.90
8,147.99
45,43000

44,960.90
8,147.99
«5,430.๓

นพบงานทํ่'วไป

นผบงาบรักษา
ความสงบ

นพบงาบ
การสืกษา

แผนงาบ
สาธารณสุข

นผนงาบสังคมๆ

นพบงาบเคหะ
สุมขบ

00110

00120

00210

00220

00230

00240

--

-

1,308375.00 110,820.00
485,069.00
408,689.16 84,900.00
6,000.00
16,122.20
95,272.42
-

909,735.00
18,00000
624,627.75
79,191.92

นผบงานเขแมนขํง นพบงาบคาสบา นพบงาบอุดสาบกรรม
ของชุมขบ
นละการโยธา
วัฒนธรรม

00250

-

-

-

-

-

-

-

-

46,710๓ 202,699๓
8,750.00 12.300.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

355,950.00

-

-

201,720.00 1,987,504.67

55,460.00

214,999.00

00310

00320

00410

402.870.00
12,000.00
18.880.00
14,204.40

-

นพบงานงบกลาง

3,048,194.00

-

-

2.313,527.78

00260

นพบงาบ
การ๓ษดร

-

-

-

447,954.40

-

3,048,194.00

-

3,929,986.10
6,827,952.50

3,929,986.10
6.827,952.50

นบอุ?)พนบระบุวัดธุปรt สงค์/แท'ทะ

รวมรับ 45,479,000.00
รายรับสูงกว่ารายจ่าย

10,856,477.49
2,587,117.64

(นางนั๋มนวล ปาปะเก)
พ้อ'าบวยการกองคลัง

.

10,856,477.49
2,587,117.64

.

a

(นางป็ยรดา รณเดชหัต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

(ihtnfltfwm จากธนรัมย)
นายกองค์การบรหารส่วนตำบลนัวทอง

