วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตาบลตาลชุม
เงินทุนสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2563
ลาดับที่
1
2

ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อกลุ่ม
บ้านน้าป้าก กลุ่มปลูกข้าวโพดเลียงสัตว์ บ้าน
หมู่ 7
น้าป้าก หมู่ที่ 7
บ้านห้วยแขม กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 10
รวมจานวนเงิน

งบประมาณ
26,000.00

“ ประชาชนเข้มแข็ง

สาธารณูปโภคครบถ้วน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สนับสนุนการศึกษา

เมืองแห่งภูมิปัญญา
เกษตรกรรมยั่งยืน
เศรษฐกิจดี
พัฒนาการบริหารจัดการ”

แผ่นพับประชาสัมพันธ์
รายรับ – รายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2563

70,000.00
96,000.00

คาขวัญองค์การบริหารส่วนตาบลตาลชุม
“ นมัสการพระธาตุฉิมพลี
เครื่องจักรสานประณีต
ชุมชนเข้มแข็ง

ประเพณีดีงาน
ถิ่นผลิตไม้ผล
แหล่งท่องเที่ยวหนองหลวง

องค์การบริหารส่วนต้าบลตาลชุม
เลขที่ 228 หมู่ที่ 3 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 551410
โทรศัพท์ 054-718201 โทรสาร 054-718202
Email : tanchom_wangpha@hotmail.com
เว็บไชต์ www.tanchoom.go.th

องค์การบริหารส่วนตาบลตาลชุม
อ.ท่าวังผา จังหวัดน่าน

องค์การบริหารส่วนตาบลตาลชุม อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

กิจการประปา สบหนอง อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

กิจการประปา ดอนแก่ง อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

งบรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณ ประจาปี 2563
ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
รายการ

ประมาณการ

รวมจ่ายจากเงิน

+

สูง

งบประมาณ

-

ต่้า

รายการ

รายจ่าย
13,526,500.00

13,329,851.00

-

13,329,851.00

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)

2,916,720.00

2,916,720.00

-

2,916,720.00

เงินเดือน(ฝ่ายประจ้า)

9,904,493.25

9,043,865.00

-

9,043,865.00

ค่าตอบแทน

1,210,435.00

1,101,484.00

-

1,101,484.00

ค่าใช้สอย

3,922,010.00

3,341,966.70

-

3,341,966.70

ค่าวัสดุ

2,030,000.00

1,576,224.74

24,150.00

1,600,374.74

ค่าสาธารณูปโภค

580,000.00

447,335.55

-

447,335.55

ค่าครุภัณฑ์

179,200.00

176,200.00

-

176,200.00

4,373,700.00

4,166,645.00

14,440,900.00

18,607,545.00

งบกลาง

ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น

69,800.00

50,320.21

-

50,320.21

เงินอุดหนุน

2,097,141.75

2,000,381.75

-

2,000,381.75

40,000,000.00

38,150,993.95

14,465,050.00

52,616,043.95

รวมจ่าย

21,000.00

18,339.04

377,000.00

รายได้จากทรัพย์สิน

80,000.00

127,161.71

-

127,161.71

160,000.00

111,900.00

-

111,900.00

19,362,000.000

17,124,679.49

-

17,124,679.49

ภาษีจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ
รวมรับ

-

18,339.40

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
รายได้เบ็ดเตล็ด

360,272.70

-

360,272.70

รายการ

รายรับ
393,483.00

งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะกาล

+

53,483.00

150,000.00

150,000.00

-

-

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร

2,000.00

3,381.13

+

1,381.13

ผลประโยชน์อื่นค่าธรรมเนียม

8,000.00

30,400.00

+

22,400.00

500,000.00

577,264.13

+

77,264.13

รวมรายรับทั้งสิน้

ค่าจ้าหน่วยน้าจากมาตรวัดน้า
งบประมาณช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะกาล
รายได้จากทรัพย์สิน (ดอกเบียธนาคาร)
ผลประโยชน์อื่นค่าธรรมเนียม

รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น

577,264.13

เงินเดือนและค่าจ้างประจ้า

ต่้า

ประมาณการ

รายจ่ายจริง

1,230,164.00

+

สูง

-

ต่้า

-

410.00

รายการ

+

30,164.00

250,000.00

250,000.00

-

-

2,000.00

3,604.52

+

1,604.52

48,000.00

41,800.00

-

6,200.00

1,500,000.00

1,525,568.52

+

25,568.52

1,525,568.52
ประมาณการ

รายจ่ายจริง

+

สูง

-

ต่้า

-

2,802.00

รายจ่ายตามงบประมาณ
9,900.00

9,490.00

128,400.00

128,400.00

งบกลาง

-

เงินเดือนฝ่ายประจ้า

-

ค่าตอบแทน

31,500.00

28,698.00

344,880.00

344,880.00

-

28,000

28,000

-

-

10,000.00

ค่าใช้สอย

139,525.00

131,525.00

-

8,000.00

ค่าวัสดุ

202,534.84

187,639.00

-

14,895.84

ค่าวัสดุ

347,800.00

340,380.00

-

7,420.00

ค่าสาธารณูปโภค

131,600.00

118,015.36

-

13,584.64

ค่าสาธารณูปโภค

550,000.00

494,635.28

-

55,364.72

ค่าครุภัณฑ์

-

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

9,100.00

9,100.00

-

-

54,861,184.21

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

-

2,245,140.26

รายจ่ายอื่น

8,865.16

8,865.16

-

รายจ่ายอื่น

49,195.00

35,019.13

-

14,175.87

เงินอุดหนุน

-

-

1,500,000.00

1,412,237.41

-

-

14,465,050.00

14,465,050.00

ค่าตอบแทน

สูง

-

1,200,000.00

รวมรายรับทั้งสิน้

รายจ่ายตามงบประมาณ
งบกลาง

+

รายรับ
340,000.00

รายการ

รายรับจริง

รายรับตามประมาณการ

ค่าจ้าหน่ายน้าจากมาตรวัดน้า

รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น

ประมาณการ

-

22,653,781.27

รายรับสูงกว่าหรือต่ากว่ารายจ่าย

ต่้า

8,700.00

-

14,465,050.00

สูง

-

8,700.00

22,653,781.27

40,396,134.21

+

10,000.00

20,000,000.00

40,000,000.00

รายรับจริง

รายรับตามประมาณการ

รายรับ
ภาษีอากร

ประมาณการ

ค่าใช้สอย

เงินอุดหนุน
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิน้

-

-

-

-

500,000.00

461,109.52

-

38,890.48

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

461,109.52

รายรับสูงกว่ารายจ่าย

116,154.61

รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิน้
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
รายรับสูงกว่ารายจ่าย

1,412,237.41
113,331.11

-

87,762.59

