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ข้อมูลทั่วไป
1. ประวัติความเป็นมา
     กระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามประกาศเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเขว้า อําเภอบ้านเข
ว้า จังหวัดชัยภูมิ เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งทอง และจัดตังเป็นเทศบาลตําบลทุ่งทอง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551 และได้ปรับจากเทศบาล
ตําบลขนาดเล็ก เป็นเทศบาลตําบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555
2. ที่ตัง
     เทศบาลตําบลทุ่งทอง ตังอยู่เลขที่ 139 หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านเขว้า อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ตังอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดชัยภูมิ อยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 393 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 13 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอําเภอบ้านเขว้า ประมาณ 2
 กิโลเมตร
3. เขตการปกครองและประชากร
     เทศบาลตําบลทุ่งทอง มีหมู่บ้านที่อยู่ในตําบลบ้านเขว้า อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย 17 หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านเขว้า เนือที่ 4,700 ไร่ จํานวนประชากร 50 คน จํานวนครัวเรือน 73 หลัง (บางส่วน)
หมู่ที 3 บ้านโนนหมาว้อ เนือที่ 1,909 ไร่จํานวนประชากร 231 คน จํานวนครัวเรือน 104 หลัง
หมู่ที่ 4 บ้านคลองไผ่งาม เนือที่ 2,950 ไร่ จํานวนประชากร 740 คน จํานวนครัวเรือน 242 หลัง
หมู่ที่ 5 บ้านโนนตาด เนือที่ 3,500 ไร่จํานวนประชากร 860 คน จํานวนครัวเรือน 281 หลัง
หมู่ที่ 6 บ้านต้อน เนือที่ 2,379 ไร่จํานวนประชากร 603 คน จํานวนครัวเรือน 204 หลัง
หมู่ที่ 7 บ้านกุดฉนวน เนือที่ 1,469.5 ไร่จํานวนประชากร 437 คน จํานวนครัวเรือง 148 หลัง
หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมง เนือที่ 2,010ไร่ จํานวนประชากร 553 คน จํานวน ครัวเรือน 184 หลัง
หมู่ที่ 9 บ้านกุดไข่นุ่น เนือที่ 3,075ไร่ จํานวนประชากร 802 คน จํานวน ครัวเรือน 231 หลัง
หมู่ที่ 10 บ้านโนนโก เนือที่ 890 ไร่จํานวนประชากร 146 คน จํานวนครัวเรือน 57 หลัง
หมู่ที่ 11 บ้านม่วง เนือที่ 2,400 ไร่จํานวนประชากร 32 คน จํานวนครัวเรือน 26 หลัง (บางส่วน)
หมู่ที่ 12 บ้านอุดมผล เนือที่ 2,250 ไร่จํานวนประชากร 9 คน จํานวนครัวเรือน 28 หลัง (บางส่วน)
หมู่ที่ 14 บ้านบูรพา เนือที่ 2,500 ไร่จํานวนประชากร 73 คน จํานวนครัวเรือน 64 หลัง (บางส่วน)
หมู่ที่ 15 บ้านหนองอุดม เนือที่ 1,341 ไร่ จํานวนประชากร 275 คน จํานวนครัวเรือน 110 หลัง 
หมู่ที่ 16 บ้านหนองแขม เนือที่ 1,045.25 ไร่จํานวนประชากร 476 คน จํานวนครัวเรือน 138 หลัง
หมู่ที่ 17 บ้านต้อนอุดม เนือที่ 2,543 ไร่จํานวนประชากร 288 คน จํานวนครัวเรือน 94 หลัง
หมู่ที่ 18 บ้านโนนส้มมอ เนือที่ 1,900 ไร่จํานวนประชากร 227 คน จํานวนครัวเรือน 92 หลัง
หมู่ที่ 19 บ้านกุดฉนวนอุดม เนือที่ 1,469.5 ไร่ จํานวนประชากร 437 คน จํานวนครัวเรือน 136 หลัง
รวมเนือที่ 38,331.25 ไร่ จํานวนประชากร 6,266 คน จํานวนครัวเรือน 2,214 หลัง
4. ข้อมูลรายรับ – รายจ่าย 3 ปี ย้อนหลัง
ปีงบประมาณ 2560 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย 42,000,000 รับจริง 44,876,051.87 บาท รายจ่าย 42,308,388.38 บาท
ปีงบประมาณ 2561 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย 44,000,000 รับจริง 46,087,419.44 บาท รายจ่าย 41,220,878.96 บาท
ปีงบประมาณ 2562 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย 44,300,000 รับจริง 47,472,051.15 บาท รายจ่าย 40,836,438.74 บาท

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน
                         การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทํางบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทํา
ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด
                         สินปีงบประมาณ เมื่อปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ได้กันเงินยอดเงินสะสมประจําปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสํารอง
เงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 87
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