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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านชัฏป่าหวาย
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาล จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ รับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
16,947,821.85 บาท
1.1.2 เงินสะสม
10,193,563.05 บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม
7,983,809.77
บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน.....-.....โครงการ
รวม........-........บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน........-........โครงการ
รวม........-........บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง 5,000,000 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2558
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 33,597,506.88 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
672,507.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
258,834.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
116,805.81
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
227,245.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
36,830.00
หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
14,939,305.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
6,467,614.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ทั้งสิ้น 4,523,320.00 บาท ประกอบด้วย
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
4,523,320.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
-

บาท
บาท
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(3) รายจ่ายจริง จานวน 20,883,792.820 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
1,586,883.10
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว) 10,986,335.03
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
5,306,289.79
งบลงทุน (หมวดค่าครุภณั ฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง)
1,650,792.90
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอืน่ )
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
1,353,492.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จานวน - บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน 1,815,535.00 บาท
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการ...............-................ กิจการ...............-...............
ปีงบประมาณ พ.ศ.…-….. รายรับจริง….……-..…..บาท รายจ่ายจริง.…....….-…….….บาท
กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ
จานวน ...……-..…….. บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
จานวน ....……-..……. บาท
กาไรสุทธิ
จานวน ....……-…..…. บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่......... พ.ศ............
จานวน ....……-…..…. บาท
ทรัพย์จานา
จานวน ....……-…..…. บาท
************
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คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตาบลบ้านชัฏป่าหวาย
อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
2.1 รายรับ
รายรับจริง
ปี 2558

รายรับ
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง

ประมาณการ
ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

826,751.96
420,842
258,589.19

860,000
519,000
337,000

850,000
490,000
318,000

457,750

580,000

500,000

86,169
0
2,050,102.15

160,000
0
2,456,000

90,000
8,000
2,256,000

19,445,000

20,907,000

19,445,000

20,907,000

8,300,000

16,637,000

0

4,600,000

1,200,000

16,899,684

16,500,000

17,837,000

รวม 38,357,151.96

38,401,000

41,000,000

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
19,407,365.81
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
19,407,365.81
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
11,224,075
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตาบลบ้านชัฏป่าหวาย
อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
2.2 รายจ่าย
รายจ่าย

ประมาณการ
ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง

2,641,170

2,660,000

6,958,873

งบบุคลากร
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว)

14,244,460

14,519,900

15,364,056

งบดาเนินงาน
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่า
สาธารณูปโภค)

12,567,540

14,203,400

12,651,321

8,943,000

4,747,200

4,273,750

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)

-

-

-

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

2,398,000

2,270,000

1,752,000

40,794,152

38,400,500

41,000,000

งบลงทุน
(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

รวมจ่ายจากงบประมาณ

5

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลตาบลบ้านชัฏป่าหวาย
อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

14,315,200
2,321,600
5,188,242
4,515,200
6,620,885
80,000
1,000,0.00
6,958,873
41,000,000

