คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานชัฏปาหวาย
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหาร ของเทศบาล จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ตอสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบริหารเทศบาล จึงขอ ชี้แจงใหทานประธานและสมาชิก ทุกทาน
ได รับ ทราบถึง สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๗
ดังตอไปนี้
๑. สถานะการคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะ
การเงินดังนี้
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๑๙,๖๑๐,๕๔๘.๒๐ บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม ๗,๑๔๘,๗๒๐.๓๓ บาท
๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม ๖,๓๐๗,๖๓๘.๖๙ บาท
๑.๑.๔ รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน - โครงการ
รวม - บาท
๑.๑.๕ รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน - โครงการ
รวม - บาท
๑.๒ เงินกูคงคาง ๗,๑๙๙,๕๐๓ บาท
๒. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ ๒๕๕๕
(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๓๘,๒๘๐,๓๖๐.๕๙ บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
๖๒๑,๙๕๗.๖๐ บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
๓๓๘,๒๒๗.๐๐ บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
๒๐๘,๘๕๔.๕๗ บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
๕๕๙,๙๓๐.๐๐ บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
๒๐๑,๔๓๐.๐๐ บาท
หมวดรายไดจากทุน
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
๑๖,๔๙๗,๕๔๕.๔๒ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
๗,๐๙๐,๔๗๙.๐๐ บาท
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค ๑๒,๗๖๑,๙๓๗.๐๐ บาท

(๓) รายจายจริง จํานวน ๓๗,๙๙๑,๑๙๕.๖๓ บาท ประกอบดวย
งบกลาง
๑,๘๐๙,๒๕๙.๐๐ บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) ๙,๗๓๓,๓๙๑.๐๐
บาท
งบดําเนินงาน(หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค) ๑๒,๓๑๑,๑๐๒.๖๓ บาท
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)
๒,๗๒๘,๙๐๐.๐๐ บาท
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
๑,๓๖๑,๒๐๐.๐๐ บาท
(๔) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
๑๐,๐๔๗,๓๔๓.๐๐ บาท
(๕) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน
๒๑๐,๗๐๐.๐๐ บาท
๓. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการ........................... กิจการ........................
ปงบประมาณ พ.ศ. ……………... มีรายรับจริง…………………..….บาท รายจายจริง ..…..…..………. บาท
กูเงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ
จํานวน ...……-..…….. บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
จํานวน ....
……-..……. บาท
กําไรสุทธิ
จํานวน ....
……-…..…. บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ ............. พ.ศ. ................ จํานวน ................................ บาท
ทรัพยจํานํา
จํานวน .………-………. บาท

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เทศบาลตําบลบานชัฏปาหวาย
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
๒.๑ รายรับ
รายรับ

รายรับจริง
ป ๒๕๕๕

ประมาณการ
ป ๒๕๕๖

ประมาณการ
ป ๒๕๕๗

730,000.00
537,200.00
280,000.00
300,000.00
300,000.00
2,147,200.00

720,000.00
589,000.00
300,000.00
600,000.00
210,000.00
2,419,000.00

รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
รวมรายไดจัดเก็บเอง
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

621,957.60
338,227.00
20๘,๘๕๔.๕7
559,930.00
201,430.00
1,9๓๐,๓๙๙.๑7

16,497,545.42
16,497,545.42

15,620,000.00 17,667,000.00
15,620,000.00 17,667,000.00

19,852,416.00

18,000,000.00 15,500,000.00

3

5

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

19,852,416.00

18,000,000.00 15,500,000.00

รวม 38,2๘๐,๓๖๐.๕9

35,767,200.00 35,586,000.00

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เทศบาลตําบลบานชัฏปาหวาย
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
๒.๒ รายจาย
รายจาย
จายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
(หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)
งบดําเนินงาน
(หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสและหมวดค
ดุ
า
สาธารณูปโภค)
งบลงทุน
(หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)

รายจายจริง
ป ๒๕๕๕

ประมาณการ
ป ๒๕๕๖

ประมาณการ
ป ๒๕๕๗

1,809,259.00
9,733,391.00

3,027,510.00
10,830,648.00

2,672,491.00
13,254,256.00

1๒,๓11,102.63

15,186,000.00

15,026,300.00

๒,๗๒๘,๙๐๐.00

2,479,000.00

1,778,300.00

-

-

-

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
๑1,408,543.00 4,381,120.00 2,854,000.00
รวมจายจากงบประมาณ 37,991,195.63 35,904,278.00 35,585,347.00

